2 maart 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!

Inschrijven voor een school in Maastricht, Meerssen of Valkenburg
Inmiddels hebben alle scholen hun open dagen gehouden en is de inschrijfperiode gestart. Voor
toekomstige brugklassers een spannende tijd. Heb je je school naar keuze gevonden? Dan is het nu
tijd om aan te melden!
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 staat op de website van school. 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 www.stellamariscollege.nl 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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Uitverkochte zalen bij cabaretvoorstellingen
Stella Maris College Meerssen
Het Stella Maris Cabaret heeft weer een
productie toegevoegd aan het toch al
indrukwekkende rijtje.
Met de 53e editie onder de naam “De
Gloriëtte 2.0” heeft ons schoolcabaret
zichzelf opnieuw uitgevonden. Het Stella
Maris Cabaret is in de afgelopen
decennia uitgegroeid tot een van de
hoogtepunten van het schooljaar.
De bezoekers konden genieten van
sketches, dans en zang. Uniek dit jaar was dat een groot deel van de teksten door leerlingen zelf
waren geschreven, de band uitsluitend uit leerlingen bestond en de dansploeg haar eigen
choreografie heeft bedacht. Met vier volle zalen was het cabaret een echt succes!

Sint-Maartenscollege
Met drie uitverkochte avonden heeft
het Sint-Maartenscollege haar cabarettraditie in ere hersteld. In relatief korte
tijd hebben de leerlingen een
sprankelende productie op de planken
weten te zetten. Leerlingen van alle
lagen en alle afdelingen participeerden
en waren heel goed in staat om alle
facetten van de school op de hak te
nemen op een ludieke wijze, maar
zonder ironie, zoals het ‘t Maartens
betaamd.

Opleiding LOB coaches van start!
In januari is de training van coaches voor loopbaan, oriëntatie en begeleiding gestart. Deze coaches
gaan leerlingen begeleiden in het maken van loopbaankeuzes die bij hen passen. Twee coaches in
opleiding aan het woord:
Wat is LOB eigenlijk?
Valerie de la Court, Stella Maris College Valkenburg: “Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat
leerlingen helpt om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of baan. Nadenken
over de toekomst is voor een groot aantal leerlingen een lastige taak. Uiteindelijk gaat het bij LOB

daarom niet over het maken van de juiste keuze, maar over leren kiezen. Een waardevolle les voor de
rest van je leven.”
Hoe leren leerlingen welk beroep bij hen past?
Manon Wishaupt, Terra Nigra Praktijkschool: “Leerlingen doen allerlei ervaringen op in school, maar
ook in thuissituaties en tijdens bijbaantjes. Zo ontdek je je eigen kwaliteiten en vind je motieven om
bepaalde beroepen juist wel of niet te doen. Na het terugkijken op ervaringen en het bepalen van je
motieven en kwaliteiten ga je vooruitkijken en wil je middels werkexploratie meer ervaringen
opdoen. Je maakt keuzes en gaat netwerken. Wat heb je nodig om een bepaald beroep uit te
oefenen? Daarna is het belangrijk om te reflecteren en weer opnieuw na te gaan wat je wel en niet
leuk vond.”
En wat leert de coach?
“Wat wij tijdens de training leren is om de leerling centraal te zetten,” vertelt Manon.
“De juiste vragen te stellen, de leerling aan het woord te laten en de leerling aan te zetten tot
nadenken. Zelf vind ik de cursus heel leerzaam. Ik het gevoel er veel van te leren en misschien nog
wel het belangrijkste, je kunt het meteen toepassen!” Valerie vult aan: “Tijdens deze cursus leren wij
hoe we door middel van loopbaangesprekken leerlingen kunnen begeleiden met het maken van
belangrijke keuzes. Hoe kan een leerling geactiveerd worden om inzicht te krijgen in wat hij of zij leuk
vindt, goed in is of wat er moet gebeuren de droombaan te bereiken.”
Wat betekent LOB voor de school?
Valerie: “In de training staan we ook stil bij de organisatie van de school. Wat kan er intern anders,
zodat LOB schoolbreed nog beter tot zijn recht komt? Hoe kunnen we door alle leerjaren heen
leerlingen gezamenlijk begeleiden? Er zitten nu twee leerzame cursusdagen op. De kennis over
loopbaanreflectie gesprekken is aanwezig. En nu oefenen! Je bent tenslotte nooit te oud om te
leren.”

Vragen?
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs in Maastricht, Meerssen en
Valkenburg. Heeft u hierover vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met de
locatiedirecteur.

