23 januari 2020
Het onderwijs in Maastricht, Meerssen en Valkenburg is volop in beweging. Via deze
nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij wensen u veel
leesplezier!

De open dagen zijn in volle gang!
We zitten midden in de open dagen van de middelbare scholen in Maastricht, Meerssen en
Valkenburg. Terwijl het Bonnefanten College en het Stella Maris College in Meerssen hun open
dagen al gehad hebben, zijn de voorbereidingen op de andere scholen volop bezig.
Op zaterdag 11 januari beet het
Bonnefanten College de spits af met haar
open dag. ‘Het was een drukbezochte en
erg gezellige open dag,’ vertelt directeur
Peter-Mathijs Linsen. De school telde
meer dan 1400 ouders, kinderen, opa’s en
oma’s die een kijkje namen in de school.
Ook het Stella Maris College in Meerssen
heeft haar deuren al open gehad voor de
toekomstige brugklassers. De school
ontving op 18 januari 1650 bezoekers en
de proeflessen zijn druk bezocht.
De eerste beleefmiddag van Stella Maris College Valkenburg vond plaats op 22 januari. Toekomstige
brugklassers die de eerste beleefmiddag gemist hebben kunnen op 29 januari een kijkje komen
nemen. Op zaterdag 25 januari zijn belangstellenden van harte welkom bij het Porta Mosana College
en bij VMBO Maastricht. Op 1 februari vindt de open dag van de Bernard Lievegoed School plaats en
de open dag van het Sint-Maartenscollege is op 8 februari. Ook deze scholen hebben ontzettend veel
zin om iedereen hun school te laten beleven. Terra Nigra mag het rijtje open dagen sluiten met haar
inloopdagen, van 11 tot en met 14 februari.
Hebt u vragen over de brugklas? Neem dan contact op met onze ambassadeurs! Zie onder het
volgende item.

Inschrijfweek Maastricht van 2 tot en met 9 maart
Van 2 tot en met 9 maart kunnen ouders hun kind online aanmelden voor de brugklas in Maastricht.
De link om aan te melden wordt op de website van school geplaatst. Na de aanmeldweek verzenden
de scholen een uitnodiging voor een gesprek op school om de inschrijving te voltooien.

Aanmelden bij Stella Maris College Meerssen en Valkenburg
De aanmeldingen van leerlingen voor het Stella Maris College in Meerssen en Valkenburg lopen
anders dan voor de scholen in Maastricht. Leerlingen die kiezen voor Stella Maris College worden
hier aangemeld door hun leerkracht van groep 8. Op de website staat tevens een aanmeldformulier
waarmee leerlingen die kiezen voor Stella Maris College zich zelf kunnen aanmelden.
Met vragen over aanmelden voor de brugklas kunt u terecht bij onze ambassadeurs.
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Arbeidscontract bij LVO voor oud-leerling Terra Nigra Praktijkonderwijs
Tot juli 2019 was Danny Snel leerling bij Terra Nigra Praktijkonderwijs in Maastricht. Als échte ICTprobleemoplosser wilde de school Danny na zijn opleiding graag aan boord als werknemer.
De Participatiewet en een goede bemiddeling
vanuit Podium 24 heeft dat mogelijk gemaakt. LVO
speelt in op de Participatiewet door scholen te
stimuleren mensen vanuit het doelgroepenregister
aan te nemen en de mogelijkheden hiertoe te
onderzoeken. Ondertussen worden de kwaliteiten
van Danny op ICT-gebied al het hele schooljaar
breed ingezet. Niet alleen binnen Terra Nigra
Praktijkonderwijs, maar bijvoorbeeld ook voor de
nieuwe website van het Porta Mosana College. We
wensen Danny heel veel succes bij Terra Nigra.

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.

