7 november 2019
Begin 2018 hebben we met het masterplan ‘Onderwijs is van ons allemaal’ opnieuw
richting gegeven aan het voortgezet onderwijs in Maastricht. We willen dat kinderen en
hun ouders uit Maastricht en omstreken kunnen kiezen uit een breed onderwijsaanbod
aan beide zijden van de Maas. Voordat het zover is, hebben we nog een aantal stappen te
zetten. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Geslaagde informatiemiddag voor het primair onderwijs
Op 9 oktober vond de jaarlijkse informatiemiddag voor het primair onderwijs plaats. Directeuren
van basisscholen, intern begeleiders en leerkrachten van groep 7 en 8 zijn uitgenodigd in het
Bonnefanten College voor presentaties over de ontwikkelingen van het voortgezet onderwijs in
Maastricht en omgeving.

‘Ik vond het erg waardevol,’ vertelt een intern-begeleider. ‘Zeker om de nieuwigheden
te beluisteren met betrekking tot schakelvoorzieningen et cetera. Dat is elk jaar
wel weer een beetje anders. De georganiseerde markt na afloop gaf ook
meerwaarde. Heel laagdrempelig om vragen te stellen.’
‘De informatiemiddag voor het primair onderwijs is in een goede sfeer verlopen,’ vertelt
locatiedirecteur Belinda Westera. ‘We hebben een presentatie gegeven over de ontwikkelingen van
het voortgezet onderwijs in Maastricht en omgeving. En Norbert Bollen, directeur van het
samenwerkingsverband, heeft informatie gegeven over de schakelklassen voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Elke school heeft een ambassadeur die samen met collega’s een stand
bemanden op de informatiemarkt die na de presentaties gehouden werd. Hier werden volop vragen
gesteld én beantwoord.’
Een groep 8 leerkracht vertelt hoe hij de middag heeft ervaren: ‘Ik vond de POVO- middag

kort, maar krachtig. Heel overzichtelijk werd duidelijk in een presentatie van
drie kwartier weergegeven hoe het onderwijs in Maastricht en omstreken wordt
verzorgd in het komende schooljaar. Daarna hadden we de gelegenheid om
contact te leggen met de verschillende scholen bij de verschillende stands.’

Volop informatie voor toekomstige brugklassers
Veel leerlingen uit groep 7 en 8 starten in deze tijd van het jaar samen met hun ouders de
zoektocht naar de juiste middelbare school. ‘Welke school past bij mij?’, ‘Waar voel ik me happy?’
en ‘Wat kan ik allemaal kiezen in deze school?’ zijn ongetwijfeld belangrijke vragen voor
toekomstige brugklassers. Als voortgezet onderwijs voor Maastricht en omstreken willen we deze
kinderen en hun ouders zo goed mogelijk informeren via diverse informatieavonden, de open
dagen en proeflessen.
Om iedereen tijdig van informatie
te voorzien werken we veel samen
met de basisscholen in de buurt.
Zij hebben de nieuwe folders van
het onderwijsaanbod al
uitgedeeld en posters ontvangen
met de data van de
informatieavonden. Binnenkort
verzenden we ook posters met
informatie van de open dagen. Zo
houden we iedereen goed op de
hoogte.
We verheugen ons erop om alle
toekomstige brugklassers en hun
ouders welkom te heten tijdens
de informatieavonden en open
dagen. Voor hen breekt nu de
spannende tijd rondom het
(voorlopig) schooladvies én de
schoolkeuze aan. We wensen hen,
en natuurlijk ook de leerkrachten
van groep 7 en 8, hiermee veel
succes én plezier!

Ook voor Stella Maris Valkenburg en Stella Maris Meerssen zijn de open dagen en informatieavonden
vastgelegd. Deze vinden plaats op:
Stella Maris Valkenburg
Informatiemiddag: 22 en 29 januari 2020

Stella Maris Meerssen
Open dag: 18 januari 2020
Informatieavond: 29 januari 2020

Rubriek: VMBO Maastricht
In deze rubriek laten we elke keer een andere school aan het woord over de ontwikkelingen van
het onderwijs in Maastricht. Hoe gaat het met de school? En wat maakt deze locatie uniek? Deze
nieuwsbrief aan de beurt: VMBO Maastricht.
Bij VMBO Maastricht haal je een diploma op een manier die bij jou past. Wij bieden vmbo-basis,
vmbo-kader en vmbo gemengde leerweg aan. Samen werken wij aan jouw toekomst! Vanuit een
positieve benadering werken we in een veilige en respectvolle omgeving aan jouw ontwikkeling. Op
die manier helpen wij jou bij de voorbereiding op een vervolgstudie en je plek in de maatschappij.
Binnen VMBO Maastricht bieden we leerlingen uitstekende kansen voor het vervolgonderwijs en de
arbeidsmarkt. We bieden de sectoren Zorg en welzijn (Z&W), techniek (PIE), bouw (BWI) en horeca
(HBR) aan. In de onderbouw worden de leerlingen goed voorbereid om deze keuze te kunnen maken.
Bij ons staat de leerling centraal. Naast het verwerven van basiskennis, wordt de leerling ook in staat
gesteld om te komen tot leren op sociaal gebied en samenwerking. De school zorgt voor een goede
reguliere begeleiding en indien nodig extra zorg.

Vragen?
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u hierover vragen of wilt u meer
informatie, neem dan gerust contact op met de locatiedirecteur.

