
Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Sint-Janscollege 

 

 

Hoensbroek, 22 maart 202 

 

 

Betreft: nieuwsbrief 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  

 

Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over diverse onderwerpen. 

 

Rapportuitreiking 2 april 

Aan het einde van elk trimester ontvangen leerlingen een rapport. Ook aan het einde van dit 

trimester, na de proefwerkweek die momenteel bezig is, zal er een tussenrapport worden 

uitgereikt. Dit rapport, eventueel aangevuld met een ontwikkelplan, ontvangen leerlingen, in 

tegenstelling tot wat in de jaarplanning staat, niet op vrijdag 2 april maar in de week van 6 

april via de mentor. Leerlingen hoeven vrijdag 2 april dus niet naar school te komen om een 

rapport op te halen. 

 

Ouder-kindgesprekken 

Op donderdag 8 april en dinsdag 13 april staan er weer ouder-kindgesprekken op de 

planning. Deze gesprekken zullen ook nu weer online via Teams plaatsvinden. Ouders en 

leerlingen krijgen de mogelijkheid om op deze avonden met mentoren en vakdocenten in 

gesprek te gaan. Inschrijven voor de ouder-kindgesprekken is mogelijk vanaf 23 maart tot 

uiterlijk 31 maart 12.00 uur. Vervolgens maakt de roostermaker een planning voor deze 

gesprekken. Ouders en personeelsleden ontvangen dan uiterlijk dinsdag 6 april de dag en 

het tijdstip waarop het gesprek zal plaatsvinden. Zowel de uitnodiging om in te schrijven 

alsmede het rooster van de momenten waarop gesprekken plaatsvinden ontvangen ouders 

per mail.   

 

Eindexamengala 

Vlak voor de start van de eindexamens organiseert school jaarlijks een eindexamengala voor 

alle examenkandidaten. Dit jaar stond het gala gepland op vrijdag 30 april. Helaas maken de 

coronarichtlijnen het momenteel nog niet mogelijk om een gala te organiseren.  

We hebben, in de hoop dat de omstandigheden in de zomer gunstiger zijn, in overleg met 

Auberge de Rousch, waar ons gala zal plaatsvinden, een alternatieve datum vastgelegd. Het 

gala zal nu, wanneer de richtlijnen het wel toelaten, plaatsvinden op vrijdag 16 juli. We hopen 

alle examenkandidaten dan een feestelijke afsluiting van hun schoolcarrière op Sint-Jan aan 

te kunnen bieden. Zou een gala op 16 juli niet mogelijk zijn dan bekijken we of een 

alternatieve activiteit op dat mogelijk is.  

 

Mijneindexamen.nl 

Graag willen we al onze examenkandidaten attenderen op de mobiele website 

www.mijneindexamen.nl. Mijneindexamen.nl is een mobiele webapp voor alle 

examenleerlingen vmbo, havo en vwo. Deze site is ontwikkeld voor smartphone en tablet, 

maar werkt ook goed op laptop of desktop en geeft leerlingen toegang tot alle informatie voor 

het examenjaar 2020-2021. 

 

http://www.mijneindexamen.nl/


Op mijneindexamen.nl kunnen leerlingen hun persoonlijke examenrooster instellen door een 

niveau en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak staat welke hulpmiddelen zijn 

toegestaan en na afname verschijnt de link naar het correctievoorschrift. De site geeft 

hiermee elke leerling een overzicht op maat van zijn/haar examenperiode. 

  

Als leerlingen hun examens spreiden over het eerste en het tweede tijdvak, kunnen zij uit 

beide tijdvakken hun examens selecteren. Dus ook voor hen is een rooster op maat samen 

te stellen. 

  

Mijneindexamen.nl geeft ook praktische informatie ter voorbereiding op de examens: syllabi 

met de examenstof, de slaag-zakregeling, algemene regels en tips en links naar 

oefenexamens. Naast mijneindexamen.nl zijn er voor leerlingen ook de websites 

www.lerenvoorhetexamen.nl, www.examenkompas.nl en www.examenklacht.nl voor 

respectievelijk hulp bij de voorbereiding op de examens, het oefenen en analyseren van 

oude examens en de mogelijkheid opmerkingen in te sturen over examens bij het LAKS. 

  

Renovatie en herbouw Sint-Janscollege. 

Op dinsdag 6 april start de renovatie en herbouw van onze school. Momenteel wordt de B-

vleugel al uitgeruimd en deze gaat in het Paasweekend op slot. Direct na Pasen start 

bouwbedrijf BAM bouw en techniek met de renovatie van dit bouwdeel. Tegelijkertijd wordt er 

gestart met de realisatie van nieuwbouw op de pauzeplaats. De sluiting van bouwdeel B en 

de pauzeplaats heeft onder andere invloed op de verkeerstromen rondom school. Omdat er 

geen informatiebijeenkomst plaats kan vinden hebben betrokken partijen een video gemaakt 

voor omwonenden, ouders, leerlingen en personeelsleden met informatie over de bouw. 

Deze video treft u hier aan.  

 

Verder geven de gemeente Heerlen, bouwbedrijf BAM, stichting LVO en het Sint-Janscollege 

regelmatig een nieuwsbrief uit over de renovatie en herbouw. De nieuwsbrief voor de maand 

maart treft u hier aan maar ook in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Alle informatie over de 

bouw vindt u ook terug op de website van school: www.sintjan-lvo.nl/bouw 

 

Bouwbedrijf BAM heeft tenslotte een bouw-app gelanceerd waarin omwonenden, ouders, 

leerlingen en personeelsleden van school op de hoogte worden gehouden van actuele 

ontwikkelingen. De bouw-app kunt u downloaden via onderstaande QR-codes. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.lerenvoorhetexamen.nl/
http://www.examenkompas.nl/
http://www.examenklacht.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=-uvuDdWgqKI&t=
https://www.sintjan-lvo.nl/media/5285/herbouwenrenovatiestjanscollege.pdf
http://www.sintjan-lvo.nl/bouw


Thuisisolatie of ziek tijdens de proefwerkweek 

Leerlingen die tijdens de proefwerkweek ziek zijn of in thuisisolatie moeten, kunnen de 

gemiste toetsen inhalen tussen dinsdag 30 maart en vrijdag 2 april. Mochten er na deze 4 

inhaaldagen nog toetsen openstaan dan worden deze op een nader te bepalen moment voor 

de meivakantie alsnog ingehaald. De leerlingcoördinator van uw kind zal een planning 

maken en u en/of uw kind hierover informeren. Uit organisatorisch oogpunt is het helaas niet 

mogelijk dat leerlingen deze toetsen van thuis uit via Exam.net maken. We hopen op uw 

begrip hiervoor.  

 

Themabijeenkomst gamen 

Graag willen we ouders wijzen op de themabijeenkomst ‘Gamen’ die door Judith van 

Nobelen en Stephanie Metternich, preventiemedewerkers van Mondriaan, wordt 

aangeboden.  Deze online bijeenkomst is gratis en wordt digitaal verzorgd, op 13 april 2021 

van 19 uur tot 20.30 uur. 

Ouders worden meegenomen in de wereld van het gamen anno 2021. Wat maakt gamen zo 

aantrekkelijk voor onze jongeren? Wat zijn voor- en nadelen? Hoe maak ik afspraken en  

wanneer moet ik me zorgen maken?  

Verder krijgen ouders tips en advies en is er genoeg ruimte voor vragen en uitwisseling met 

andere ouders. 

 

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze themabijeenkomst? U kunt zich aanmelden 

door een mail te sturen naar preventie@mondriaan.eu Ook voor eventuele vragen kunt u via 

dit mailadres contact opnemen met Mondriaan. 

 

Laatste lesdag 

Normaalgesproken vindt op de laatste vrijdag voor de meivakantie een LSD-activiteit plaats. 

Helaas is het door de beperkingen rondom corona momenteel niet mogelijk om een 

gezamenlijke activiteit te organiseren. Omdat het afsluiten van een schoolcarrière niet 

zomaar voorbij mag gaan zullen wij als school er alles aan doen om het uitreiken van 

cijferlijsten en diploma’s extra feestelijk te organiseren. 

 

Daarnaast willen we alle examenkandidaten een jaarboek aanbieden. In voorbereiding 

hierop zoeken we leerlingen uit havo-5 of vwo-6 die zitting willen nemen in de 

jaarboekcommissie en die, samen met personeelsleden van school, zorg willen dragen voor 

de totstandkoming van het jaarboek. Aanmelden kan via de heren Severens, Slapak, Smeets 

of Heynen. 

 

GSA  

 

Het Sint-Janscollege kent sinds enige tijd een GSA. GSA staat voor Gay Straight Alliance. 

De GSA bestaat uit leerlingen die samen een bondgenootschap willen sluiten tussen 

groeperingen op school waarbij zij zich willen inzetten voor alle leerlingen, ongeacht sekse, 

geaardheid of herkomst. Zij zetten zich in om onze school een veiligere plek te maken voor 

elke leerling. Dankzij inspanningen van de GSA kent Sint-Jan bijvoorbeeld een 

genderneutraal toilet en is het absentieformulier aangepast en nu geheel genderneutraal.   

 

De GSA is op zoek naar nieuwe leden omdat veel leerlingen die betrokken zijn bij de GSA 

eindexamen doen. We nodigen leerlingen uit om de vrijgekomen plekken binnen de GSA in 

te nemen.  Leerlingen die interesse hebben of meer informatie wensen kunnen contact 

opnemen met de GSA via GSA@sintjan-lvo.nl 

 

mailto:preventie@mondriaan.eu


Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief verdere vragen of opmerkingen hebben dan 

kunt u contact opnemen met de heer Y. Heynen. Dit kan telefonisch op 045-5218666 of per 

mail via y.heynen@stichtinglvo.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. F.K.J.T. Erfkemper 

Rector Sint-Janscollege 

mailto:y.heynen@stichtinglvo.nl

