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Beste lezer,
Een nieuw schooljaar is gestart. Een nieuw begin is gemaakt. We willen u met deze nieuwe
Nieuwsbrief informeren over belangrijke zaken van en op school.
We hopen u jaarlijks in vier of vijf nieuwsbrieven per schooljaar te informeren over zaken die
mogelijk in het verleden alleen via mail of per brief werden aangereikt. Ouders vinden het
bijvoorbeeld prettig om op gezette tijden de belangrijkste informatie gebundeld in een nieuwsbrief
aangereikt te krijgen. Ook leerlingen krijgen in deze nieuwsbrieven belangrijke informatie nog eens
overzichtelijk op een rij. Voor alle duidelijkheid: informeren via mail en/of brief zal nog steeds waar
noodzakelijk geschieden.

Opstart schooljaar 2018-2019
De start van het schooljaar 2018-2019 is helaas niet geheel vlekkeloos verlopen. Met name de
overgang van Magister 5 naar Magister 6 heeft ons heel veel werk gekost en is niet zo soepel
verlopen als dat we gehoopt hadden. Neem daarbij dat niet alle gegevens in de zomervakantie
beschikbaar waren en we tevens een nieuwe applicatiebeheerder moesten inwerken. Om de
belangrijkste problemen in de eerste week het hoofd te kunnen bieden hebben we extra tijd en
menskracht ingezet. Inmiddels zijn de meeste problemen opgelost. Natuurlijk kan, net als in het
verleden, Magister nog problemen geven. In dat geval is een mail aan s.grond@lvo-heuvelland.nl
vaak voldoende om het probleem op te lossen.

Stella A t/m Z
Voor bezoekers van onze website (www.stellamariscollege.nl) is het Stella Maris A t/m Z mogelijk
niet nieuw. In dit document vinden leerlingen en ouders de belangrijkste regels en afspraken op het
Stella Maris College locatie Meerssen terug.
De afgelopen jaren zijn regels en afspraken natuurlijk wel veranderd. Omdat Stella A t/m Z niet meer
geheel up-to-date was, wordt momenteel een nieuwe versie geschreven die we over een week op de
website zullen plaatsen.

Vacatures
Door onder meer enkele afzeggingen van sollicitanten gedurende de zomervakantie, zagen we ons
genoodzaakt om in de laatste week van de vakantie wederom op zoek te gaan naar geschikte
kandidaten voor vacatures bij Nederlands, Engels, economie en in een latere fase ook bij Frans. De
eerste drie vacatures konden we in de eerste twee weken invullen. De vacature die ontstond na het
plotselinge vertrek van een nieuwe collega voor het vak Frans kunnen we vanaf volgende week
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invullen. Niet alleen zijn voor sommige vakken goede docenten moeilijk te vinden, in een aantal
situaties moesten we ons ook houden aan afspraken en regelgeving binnen LVO.

Nieuwe teamleiders
Hoewel de ouders van de betreffende leerjaren al via mail geïnformeerd zijn, willen we in deze
nieuwsbrief iedereen op de hoogte brengen van de start van een nieuwe teamleider voor de
leerjaren 1 en 2. Aukje Aben, heeft vanaf 1 september haar voormalige baan als teamleider op het
Bouwens van der Boijecollege in Panningen verruild voor een baan dichter bij huis. Met haar ervaring
vormt zij een waardevolle aanvulling op het managementteam van het Stella Maris in Meerssen.
Omdat Tineke Dassen nog steeds ziek is, en Marjan Cremers al voor de zomervakantie had
aangegeven de vervanging van mevrouw Dassen niet na de zomervakantie te willen continueren, is
Jean Paul Slijpen vanaf de start van de zomervakantie gestart als vervangend teamleider voor leerjaar
3. Jean Paul maakt daarmee het managementteam van het Stella Maris College in Meerssen
compleet. Joep Gijzen is de teamleider voor leerjaar 4 en Tonny Ravier blijft de teamleider voor de
vijfde en zesde klassen.

OLC uren
Het Open Leer Centrum (OLC) biedt leerlingen op school de gelegenheid om tijdens tussenuren
huiswerk te maken, een proefwerk te leren of andere studeeractiviteiten te ondernemen. Naast
vrijwillige aanwezigheid in het OCL, waren in het verleden leerlingen verplicht op bepaalde
momenten in het OLC te studeren. Dit vooral om te voldoen aan het aantal studie-uren dat leerlingen
per schooljaar dienden te volgen.
In verband met veranderende regelgeving met betrekking tot de onderwijstijd zijn de verplichte OLC
uren sinds schooljaar 2017-2018 afgeschaft. Uiteraard stellen wij leerlingen nog steeds in de
gelegenheid vrijwillig gebruik te maken van ons OLC. Het OLC is dagelijks beschikbaar van 8.00u. tot
uiterlijk 16.30u.

CKV leerjaar 4
Met betrekking tot het vak CKV is er sinds het schooljaar 2017-2018 een verandering doorgevoerd
voor wat betreft de beoordeling van het vak als onderdeel van het zogenaamde combinatiecijfer dat,
samen met de beoordelingen voor het vak maatschappijleer en het profielwerkstuk, onderdeel
vormt van het Schoolexamen en dus ook meetelt voor het uiteindelijke examen en diploma.
Door deze verandering is er het afgelopen schooljaar enige verwarring ontstaan over de afspraak dat
leerlingen die in de vierde klas doubleren het vak CKV al dan niet dienen over te doen. Betreffende
leerlingen en hun ouders zijn inmiddels geïnformeerd over deze afspraak. Leerlingen die klas 4
doubleren hoeven bij een voldoende beoordeling voor het vak CKV, inclusief een voldoende
beoordeling voor de culturele activiteiten, het vak in het doublurejaar niet meer over te doen.

Verbouwing schoolgebouw en inrichting schoolplein
Wat natuurlijk allang zichtbaar was, zijn de grote veranderingen aan het gebouw van het Stella Maris
College. Naast het meest zichtbare onderdeel van de verbouwing, de tweede verdieping op het
gebouw, wordt echter gestaag verder gewerkt aan de toekomstbestendigheid van het
schoolgebouw. Binnen in de school zijn niet alleen het voormalige deel van de Openbare bibliotheek
van Meerssen, maar inmiddels ook een deel van de eerste verdieping en het deel van de kunstvakken
inmiddels aangepakt. De delen van het schoolgebouw zijn in de recente zomervakantie verbouwd. In
deze periode heeft ook het schoolplein een gedaantewisseling ondergaan en is er meer ruimte en
overzicht gekomen voor het stallen van fietsen en scooters. Ook het bruggetje over de Geul aan de
achterzijde van de school is vervangen door een bredere brug die de toename van het aantal
leerlingen dat via die zijde van het gebouw ons schoolterrein betreedt makkelijker aan kan.
Met nog enkele grote verbouwingen voor de boeg, hopen we in het begin van het schooljaar 20202021 het gebouw van binnen helemaal klaar te hebben. Niet alleen zal onze school dan een andere
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inrichting kennen, maar zal bijvoorbeeld ook het luchtventilatiesysteem helemaal gemoderniseerd
zijn, zodat er in het gebouw een betere temperatuurbeïnvloeding mogelijk is.
Tot die tijd hopen we de overlast van de verbouwwerkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. In
ieder geval door in proefwerkweken en tijdens de examenperiode de bouw stil te leggen en het grote
werk te plannen gedurende de mei- en zomervakanties.

Overgang nieuw leerlingadministratiesysteem
Nog geen half jaar na onze overgang van Magister 5 naar Magister 6 (zie hierboven Opstart
schooljaar 2018-2019), stappen alle scholen van LVO vanaf 1 januari 2019 over op een nieuw
leerlingadministratiesysteem. Helaas moesten we voor de laatste paar maanden onze oude
Magisterversie vervangen voor een nieuwe Magister 6.
De komende maanden dienen we echter alweer de voorbereidingen te starten voor de overstap op
Somtoday, het systeem dat ook voor de leerlingen en de ouders straks de informatiebron zal zijn
waar zaken als rooster, schoolcijfers en directe communicatie met docenten en mentor geregeld zijn.
Uiteraard zal in de komende periode het systeem getest worden en zal vanaf 7 januari Somtoday
Magister vervangen. We houden u over de verdere voortgang op de hoogte.

Parkeren
Mede naar aanleiding van de herinrichting van ons schoolplein, is het aantal parkeerplaatsen direct
voor de school flink gereduceerd. Dat betekent dat parkeren in de buurt van de school alleen nog
mogelijk is op de grote parkeerplaats aan de Molenveldweg 4 in Meerssen. Tussen sporthal Marsana
en de tennishal TEN zijn ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Alle bezoekers, maar ook
ouders die hun zoon of dochter naar school brengen en/of van school ophalen, verzoeken we
vriendelijk op deze parkeerplaats te parkeren. Voor de school aan de Parallelweg en op de Veeweg
geldt een stopverbod. Handhaving en politie zullen regelmatig controleren en indien nodig
verbaliseren.
De gemeente Meerssen wil op korte termijn voor de parkeerplaatsen aan de Parallelweg een blauwe
zone instellen. Dat betekent dat de parkeertijd daar beperkt zal worden tot een half uur.
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