
 

Veelgestelde vragen  
locatie Horn, 2018-2019  

 
In dit overzicht staat beschreven wat u kunt doen bij veel voorkomende vragen en 
problemen.  
Onderaan treft u de namen en e-mailadressen aan van de functionarissen die genoemd 
worden. 
 

Ziekte en verlof 

1. Waar moet ik mijn kind ziek melden?  ‘s Ochtends rond 8.00 uur telefonisch op 
nummer 0475 – 582121. Is uw kind weer 
beter, geef dan op de dag dat uw kind 
weer naar school komt een verzuimbriefje 
mee. 
Ziekmelden via Magister kan ook, maar 
alleen als uw kind de hele dag afwezig zal 
zijn. 

2. Mijn kind moet naar een arts / 
therapeut onder schooltijd.  

Geef uw kind vooraf een briefje mee met 
de afspraak en laat dit bij de receptie 
afgeven. 
Vriendelijk verzoek om dergelijke 
afspraken zoveel mogelijk buiten 
schooltijd te maken. 

3. Wij willen een dag verlof hebben.  Dit kan alleen in bijzondere situaties. 
Neem hierover contact met de 
leerlingcoördinator. 

4. Mijn kind is 3 dagen ziek geweest. Hoe 
weet ik wat de achterstand in leerstof is? 

Het handigste is het om een klasgenoot te 
vragen wat de gemiste lesstof is. Het 
huiswerk staat ook genoteerd in Magister 
(of een andere ELO zoals bijv. Google 
Classroom). 

5. Mijn kind heeft een toets gemist.  Uw kind moet zelf binnen drie dagen 
contact opnemen met de vakdocent en 
een nieuwe afspraak maken. De regels 
hieromtrent staan vermeld in het 
leerlingenstatuut en het 
examenreglement. 



6. Een melding in Magister klopt niet.  Neem contact op met de vakdocent of 
een medewerker van de receptie. 

Lessen en leerstof 

7. Mijn kind weet niet goed hoe om te 
gaan met het leerwerk van een vak.  

Neem contact op met de vakdocent.  

8. Ik vermoed dat mijn kind dyslectisch is.   Neem contact op met de dyslexiecoach.  

9. Het cijfer van de toets in Magister klopt 
niet. 

Neem contact op met de vakdocent. 

10. In Magister staat dat mijn kind vaak de 
boeken en schriften vergeet.  

Ga hierover het gesprek aan met uw kind. 
U kunt ook contact opnemen met de 
mentor.  

11. Ik ben de Magistercode kwijt en kan 
niet meer inloggen. 

Neem contact op met de administratie. 

Sociaal 

12. Mijn kind komt thuis met een 
verontrustend verhaal over een 
klasgenoot. 

Neem contact op met de mentor of de 
leerlingcoördinator. 

13. Mijn kind krijgt vervelende berichten 
op sociale media. 

Neem contact op met de afzender of diens 
ouders.  
Op de website www.meldknop.nl vindt u 
veel informatie onder meer over de 
mogelijkheden om melding of aangifte te 
doen. 

14. Mijn kind krijgt te maken met een 
scheiding. 

Neem contact op met de mentor of 
leerlingcoördinator. 

Maatregelen 

15. Mijn kind is te laat en moet zich om 8 
uur melden. Wij wonen ver van school en 
ons kind mag niet alleen zo vroeg op de 
fiets.  

Neem op contact op met de 
leerlingcoördinator om een andere 
afspraak te maken. 

16. Mijn kind begrijpt een maatregel van 
een docent niet.  

Neem in de eerste plaats contact op met 
de vakdocent. Mocht dit niet tot 
tevredenheid opgelost worden dan kunt u 
contact opnemen met de mentor of 
leerlingcoördinator. 
 
 

http://www.meldknop.nl/


Vakkenpakket en vervolgopleiding 

17. Hoeveel punten moet mijn kind hebben 
om over te gaan naar de volgende klas? 

Dit staat vermeld in de schoolgids.  

18. Ik heb een vraag over de profielkeuze.  Neem contact op met de decaan. 
 

19. Mijn kind wil een wijziging in zijn 
vakkenpakket aanbrengen. 

Laat uw kind contact opnemen met de 
leerlingcoördinator. Op 3 havo/vwo gaat 
uw kind naar de teamleider. 

20. Ik heb een vraag over de keuze van 
een vervolgopleiding voor mijn kind  

Neem contact op met de decaan. 

Varia 

21. De fiets van mijn kind is op school 
kapot gegaan. 

Op school kunnen wij helaas alleen kleine 
reparaties aan fietsen uitvoeren. Maak 
melding van het incident bij de receptie. 

22. De jas van mijn kind hangt niet meer 
op de kapstok. 

Elke ochtend om 8.25 uur kan uw kind bij 
de receptie vragen om in de ruimte met 
gevonden voorwerpen te kijken. 

23. Mijn kind is de sleutel van het kluisje 
vergeten. 

Bij aanvang van het eerste, vierde en 
zesde lesuur kan uw kind bij de receptie 
vragen om het kluisje te openen. Alleen 
het eigen kluisje wordt geopend. 

24. Mijn kind is het lunchpakket vergeten.  Dit kunt u bij de receptie afgeven. 

25. We hebben problemen met de betaling 
van de ouderbijdrage.  

Neem bij technische problemen contact op 
met de administratie. 
Bij andere betalingsproblemen kunt u 
contact opnemen met de locatiedirecteur. 

26. Een boek van mijn kind is beschadigd.   Neem contact op met de beheerder van 
het boekenfonds. 

27. Een boek van mijn kind is zoekgeraakt.  Elke ochtend om 8.25 uur kan uw kind bij 
de receptie vragen om in de ruimte met 
gevonden voorwerpen te kijken. Neem 
contact op met de beheerder van het 
boekenfonds als het boek niet gevonden 
wordt. 

28. Mijn kind kan door een blessure geen 
trappen lopen. 

Neem contact op met de receptie. Uw kind 
krijgt een liftsleutel (€5 borg). Indien dit 
noodzakelijk is mag er 1 klasgenoot mee in 
de lift om de schooltas van de 
geblesseerde leerling te dragen. De 

http://www.ursula.nl/horn/schoolinformatie/schoolgids/


liftsleutel mag niet worden uitgeleend aan 
derden. Aan het einde van iedere week 
dient er contact opgenomen te worden 
met een van de medewerkers van de 
receptie om te melden of de uitleen van 
de liftsleutel met een week verlengd dient 
te worden. 

Apple Distinguished School   

29. Ik heb een vraag over het gebruik van 
de iPad als ondersteunend middel of over 
digitale licenties van leerboeken. 

Voor alle vragen rondom iPads als 
didactisch hulpmiddel kunt u terecht op 
iPad@ursula.nl  

 
 
Leerlingcoördinatoren 

- Mevr. Egges (brugklas, vmbo-t 2, vmbo-t 3 en vmbo-t 4) - v.egges@ursula.nl 
- Dhr. Beek (havo 2, havo 3, vwo 2 en vwo 3) - t.beek@ursula.nl 
- Dhr. Jansen (havo 4, havo 5, vwo 4, vwo 5 en vwo 6) - j.jansen@ursula.nl 

 
Teamleider 3 havo / vwo 

- Dhr. Limpens - g.limpens@ursula.nl  
 
Locatiedirecteur 

- Dhr. Kester - l.kester@ursula.nl  
 
Decanen 

- Mevr. Koolen (vmbo-t) - p.koolen@ursula.nl 
- Dhr. Vestjens (vmbo-t, tot 31 december 2018) - j.vestjens@ursula.nl 
- Mevr. Pijls (havo) - j.pijls@ursula.nl 
- Dhr. Heuts (vwo) - j.heuts@ursula.nl 

 
Dyslexiecoach 

- Mevr. Verstappen - l.verstappen@ursula.nl 
 
Beheerder boekenfonds 

- Dhr. Kiggen - w.kiggen@ursula.nl 
 
Administratie 

- administratie@ursula.nl  
 
Receptie 

- absenties@ursula.nl 

mailto:iPad@ursula.nl
mailto:v.egges@ursula.nl
mailto:t.beek@ursula.nl
mailto:j.jansen@ursula.nl
mailto:g.limpens@ursula.nl
mailto:l.kester@ursula.nl
mailto:p.koolen@ursula.nl
mailto:j.vestjens@ursula.nl
mailto:j.pijls@ursula.nl
mailto:j.heuts@ursula.nl
mailto:l.verstappen@ursula.nl
mailto:w.kiggen@ursula.nl
mailto:administratie@ursula.nl
mailto:absenties@ursula.nl

