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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! 

 

Onderwijs verhuist in razend tempo naar online 
Door de maatregelen die de overheid heeft genomen in verband met het coronavirus is ons 

onderwijs in razend tempo naar online verplaatst. Hoewel het een flinke klus is, zetten al onze 

medewerkers daar de schouders onder. Verloopt alles vlekkeloos? Nee! Zijn we al een heel eind op 

weg? Ja! 

 

“Dit is een onderwijsinnovatie waar je normaal een jaar over doet,” vertelt Belinda Westera, 

locatiedirecteur Stella Maris Valkenburg. “Dat hebben we nu in twee dagen gedaan. Soms leidt dat 

tot overbelasting van systemen. Er wordt door onze leveranciers keihard gewerkt om die 

servercapaciteit te vergroten.” De scholen houden zoveel mogelijk het reguliere lesprogramma aan 

met huiswerk en online uitleg. Het vak lichamelijke opvoeding is wel een uitdaging. Met opdrachten 

zoals de ‘bottle flip challenge’ en ‘climb around the table’ worden leerlingen geprikkeld om óók 

aandacht voor beweging te hebben.  

 

Aardrijkskundedocent Tim Paulissen, die 

voor drie scholen werkt, waaronder Stella 

Maris College in Meerssen, doet verslag van 

een intensieve week: “De eerste week 

lesgeven op afstand zit er bijna op. 3 

scholen en 474 (!) leerlingen bedienen is 

niet niks. (…) 474 leerlingen betekent veel 

mailtjes, chats en online gesprekken. 

Coachgesprekken via een soort skype. Wat 

mooi om te zien hoe goed de leerlingen 

dit oppakken en online bezig zijn. Vooral 

mijn leerlingen op Stella Maris, die mij nog 

niet of nauwelijks gezien hebben. Super  

communicatie met die leerlingen!  

Wat een uitdaging was de afgelopen week!” 



 

Geen centrale examens, wel schoolexamens 

Minister Slob heeft aangekondigd de centrale examens niet door te laten gaan. De schoolexamens 

gaan wel door, scholen gaan nu bekijken wanneer en hoe zij die veilig kunnen organiseren. Het 

gemiddelde cijfer van de schoolexamens bepaalt of leerlingen geslaagd zijn, zij hebben dan ook recht 

op een herkansing en kunnen in beroep gaan. De regels en richtlijnen worden nu door de overheid 

opgesteld. Via de school zijn ouders geïnformeerd over de schoolexamens op de school van hun kind. 

 

854 nieuwe brugklassers voor de scholen in Maastricht 
De scholen in Maastricht krijgen er komend schooljaar 854 nieuwe leerlingen in de brugklas bij. 

Deze brugklassers zijn van harte welkomen! We hopen hen snel te ontmoeten. 

 

Aanmeldingen 

Steeds meer leerlingen in Maastricht kiezen voor een school in de stad. De scholen zien hun 

marktaandeel stijgen van 84,5% naar 87,5% in Maastricht. In totaal stromen er echter minder 

leerlingen in ten gevolge van de krimp. Vorig jaar stroomden 909 leerlingen in in de brugklas. 

 

VMBO Maastricht krijgt 75 nieuwe leerlingen voor komend schooljaar. De school maakt daarmee een 

mooi herstel, vorig jaar waren er 44 aanmeldingen. Het Porta Mosana College verwelkomt dit jaar 

214 leerlingen en ook het Sint-Maartenscollege ziet komend schooljaar weer volop nieuwe 

brugklassers instromen, zij tellen 187 aanmeldingen. 199 leerlingen hebben zich aangemeld voor het 

Bonnefanten College. Terra Nigra telt nu 22 aanmeldingen, hier is het aanmeldproces nog volop in 

gang. De Bernard Lievegoedschool mocht 246 aanmeldingen ontvangen en plaatst dit jaar na loting 

210 leerlingen, de school krijgt daarmee voor komend schooljaar een extra klas. Leerlingen kunnen 

zich tot 1 mei aanmelden bij een van de andere scholen in Maastricht, Meerssen of Valkenburg. 

 

Met vragen over aanmelden voor de brugklas kunt u terecht bij de contactpersoon van school. Deze 

vindt u hier voor Maastricht, of neem contact op met Stella Maris College voor Meerssen of 

Valkenburg. 

 

Huisvestingsplannen en bijeenkomsten toekomst onderwijs Maastricht  
Hoe moet het onderwijs in Maastricht er in de toekomst uitzien? Hoewel de scholen voor 

uitdagingen staan met het coronavirus, lopen de ontwikkelingen door. De realisatie van goed en 

duurzaam onderwijs voor de toekomst blijft een belangrijke prioriteit. 

 

Huisvestingsonderzoek 

Een belangrijke stap in de toekomstige ontwikkelingen is het huisvestingsonderzoek van de RO-

groep. Dit wordt samen met de stuurgroep, directeuren en een groepje medewerkers op de scholen 

uitgevoerd. Voor de Bernard Lievegoed School en het Bonnefanten College is het 

huisvestingsonderzoek al klaar. De schoolgebouwen dienen gerenoveerd te worden om aan de eisen 

van duurzaam toekomstbestendig onderwijs te voldoen.  

 

De stuurgroep richt zich nu op de toekomstige campus, waarin VMBO Maastricht, Porta Mosana 

College en het Sint-Maartenscollege worden meegenomen. Ook het Novo College en Terra Nigra 

https://www.inschrijvenvomaastricht.nl/
https://www.stellamariscollege.nl/contact/


Praktijkonderwijs worden hierin meegenomen. Wanneer het onderzoek voor alle scholen is afgerond 

worden de plannen ter besluitvorming voorgelegd aan ons college van bestuur en de gemeente. Wij 

houden u op de hoogte over de plannen. 

 

Gesprekken over samenwerking op de toekomstige campus 

Voor de carnavalsvakantie zijn de directeuren van Porta Mosana College, Sint-Maartenscollege en 

VMBO Maastricht in gesprek gegaan met hun medewerkers om over de samenwerking van de 

scholen op de toekomstige campus te praten. Na de vakantie waren de leerlingen aan de beurt om 

met de directeuren om tafel te gaan. Ook met de ouders van de drie scholen stond een interactieve 

avond gepland, die voorlopig is uitgesteld vanwege het coronavirus. We bekijken op welke manier er 

toch invulling kan worden gegeven aan deze interactieve avond. De medewerkers van Terra Nigra 

zijn voor de carnavalsvakantie ook al met elkaar in gesprek gegaan. Er wordt daarnaast gewerkt aan 

de opzet van een digitale omgeving waarin ouders, leerlingen en medewerkers de inhoudelijke 

verslaglegging van deze avonden kunnen volgen en kunnen meepraten. Verder lopen er gesprekken 

met andere partijen over de toekomst van het voortgezet onderwijs, zoals tussen de gemeente, het 

MBO en LVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


