
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op Sg. Sint Ursula, locatie Heythuysen 
plaatsvinden. Het infobulletin verschijnt op vastgestelde data om de 2 à 3 schoolweken. Kopij kunt u inleveren bij de eindredacteur, dhr. Ruud Hermans 
(ruudhermans@ursula.nl). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schoolleiding.

infobulletin 1 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019)

INHOUD VAN DIT BULLETIN:

NIEUWE DECAAN SINT URSULA HEYTHUYSEN. Graag informeren we jullie over de nieuwe decaan van 
Sint Ursula Heythuysen: dhr. Verstappen, reeds 16 jaar aan Sint Ursula verbonden als docent E&O. Vanaf 
dit schooljaar zal dhr. Verstappen de taak van decaan overnemen van dhr. Stoffels. LEES VERDER ... 

ZIEKMELDEN DOOR DE OUDER/VERZORGER. Het is mogelijk voor u als ouder/verzorger om uw kind via 
Magister ziek te melden. U gebruikt hiervoor altijd uw eigen ouder/verzorger inlog (niet het account van uw 
kind) en dit werkt zowel via de website als via de Magister app. LEES VERDER ... 

THEMA-AVOND ‘PUBERBREIN’. Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers voelen voor volwassenen vaak alsof ze 
een vreemde levensvorm zijn.  Op humoristische wijze geeft Aletta Smits in haar presentatie (op 4 donder-
dag oktober) een verklaring voor hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt. LEES VERDER ...

NIEUWE AMBULANT BEGELEIDERS. Op Sint Ursula werken ambulant begeleiders. Zij ondersteunen ons 
bij het werken met leerlingen met een hulpvraag. Dit jaar gaan we aan de slag met drie nieuwe ambulant 
begeleiders. Zij stellen zich kort aan jullie voor. LEES VERDER ...

CONTROLE BOEKENLIJSTEN. We hebben de opstart van weer een nieuw schooljaar achter de rug! Alle 
leerlingen hebben de boeken uitgereikt gekregen. Ouders, via DEZE LINK kunt u controleren of het pakket 
van uw zoon / dochter compleet is. Klik dan in het excel-bestand het juiste tabblad aan (onderin). 

23 augustus - Start stage 4LWT
28 augustus - Schoolfoto’s lj. 3 en 4, vanaf 8.30 uur
31 augustus - Schoolfoto’s lj. 1 en 2, vanaf 8.30 uur

06 september - Ouderavond syntheseklassen, 19.30 uur - 21.00 uur
06 september - Dyslexieouderavond lj 1, 19.30 uur - 21.00 uur
10 september - Inhaalsessie foto’s vanaf 8.30 uur
13 september - Infobulletin ouders & leerlingen 2
17 september - Ouderavond lj.3 en 4, 19.30 uur - 21.00 uur
24 september - Ouderavond lj. 1 en 2, 19.00 uur - 20.30 uur

BELANGRIJKE DATA

https://drive.google.com/open?id=1DKpPEDJPT0LX4OVM20z8JbeT6nCeejlZ
https://www.ursula.nl/heythuysen/actueel/kalender/
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NIEUWE DECAAN SINT URSULA HEYTHUYSEN

TERUG NAAR INHOUD

Beste ouders/verzorgers,

Graag stel ik mij voor als de nieuwe decaan van Ursula Hey-
thuysen. Mijn naam is Geert Verstappen en ik ben inmiddels 16 
jaar werkzaam als docent economie & ondernemen op deze lo-
catie. Vanaf dit schooljaar zal ik de taak van decaan overnemen 
van dhr. Stoffels.

Voor alle vragen over keuzemomenten en vervolgopleidingen et 
cetera kunt u in eerste instantie terecht bij de mentor van uw 
zoon/dochter. Deze zijn prima in staat om de meeste vragen 
die u heeft te beantwoorden. Mochten u en de mentor er niet 
uitkomen of nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met mij en zal ik u zo goed mogelijk proberen te helpen. 

Per e-mail ben ik te bereiken op g.verstappen@ursula.nl. 
Ik ben op woensdag en vrijdagmiddag in principe altijd tele-
fonisch bereikbaar. 

Met vriendelijke groet,

Geert Verstappen

mailto:g.verstappen%40ursula.nl?subject=
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ZIEKMELDEN DOOR DE OUDER/VERZORGER
Het is mogelijk voor u als ouder/verzorger om uw kind via Magister ziek te melden. U gebruikt 
hiervoor altijd uw eigen ouder/verzorger inlog (niet het account van uw kind) en dit werkt zowel 
via de website als via de Magister app. U kunt hierbij aangeven of de melding vandaag of morgen 
betreft. Eventueel kunt u ook een opmerking bij de ziekmelding plaatsen.

Bekijk hoe het werkt!
Magister heeft een instructievideo gemaakt waarin het ziekmelden wordt gedemonstreerd. 

Ook beschikbaar in de Magister App. 
Ziekmelden is ook beschikbaar in de Magister App. In de app doorloop je dezelfde stappen.

TERUG NAAR INHOUD

Enkele bijzonderheden:
• Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen.
• Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag; bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen 

voor maandag.
• Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid
• Ziekmeldingen kunnen niet door u worden verwijderd
• Als uw zoon of dochter tijdens een lesdag ziek naar huis gaat, dan verandert er niets: uw zoon/

dochter meldt zich bij de receptie voordat hij/zij naar huis mag gaan.
• Op de eerste dag dat uw zoon/dochter weer naar school komt, levert hij/zij bij de receptie het 

absentiebriefje in.
• Het invullen van de “opmerking” is niet noodzakelijk. Een toegevoegde opmerking wordt wel 

opgeslagen in Magister, maar verder niet verwerkt. Mocht u een belangrijke mededeling rond-
om de ziekmelding willen doorgeven, neem dan contact op met de mentor van uw zoon of 
dochter.

Mocht u problemen ervaren bij de ziekmelding, dan kunt u natuurlijk altijd bellen met school.
Bent u uw inloggegevens kwijt: mail dan naar administratie@ursula.nl.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=WPbugkkgZXg
mailto:administratie%40ursula.nl?subject=
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NIEUWE AMBULANT BEGELEIDERS
Op Sint Ursula werken ambulant begeleiders. Zij ondersteunen ons bij het werken met leerlingen met 
een hulpvraag. Afgelopen jaar hebben Annemiek van Melick en Marlies Loven onze school verlaten, 
vandaar dat we met nieuwe ambulant begeleiders aan de slag gaan. Zij stellen zich kort aan jullie voor.

TERUG NAAR INHOUD

NICOLE LAMENS

Ik ben Alex Wurms, 47 jaar oud, gehuwd en heb 2 kinderen. In mijn vrije tijd 
maak ik graag muziek op gitaar of basgitaar, kijk graag naar films en documen-
taires en wandel elke dag als ontspanning met de honden.
Ik ben nu ruim zestien jaar werkzaam in de jeugd en welzijnssector waarvan ik de 
afgelopen elf jaar werkzaam ben als ambulant begeleider in de gespecialiseerde 
thuiszorg en als begeleider voor de weekendopvang voor jongeren met een autis-
me spectrum stoornis, klassiek autisme, Asperger, PDD-NOS, Epilepsie of McDD. 
Sinds 2013 heb ik tevens de leiding over een weekendlogeeropvang en ben ik 
vaste invalkracht in crisissituaties bij de woongroep voor jongeren tot 18 jaar en 
de woongroep voor volwassenen.
Ik leg gemakkelijk en snel contact met mensen en onderhoud al jaren netwerk-
contacten met andere ketenpartners zoals Bureau Jeugdzorg, MEE, CWI, Re-in-
tegratie bureaus, politie en de laatste zes jaar het special onderwijs (VSO). Ik heb 
o.a. inzicht in groepsprocessen en hoe interacties van mensen werken. Mijn da-
gelijkse werkzaamheden bestaan uit het snel kunnen analyseren en adviseren van complexe vraagstukken die jonge-
ren met hun ouders stellen. Het werken met jeugdigen, ouders en samenwerkingspartners geeft me veel voldoening, 
is afwisselend en uitdagend. 
Van nature ben ik een optimistisch, vrolijk en energiek persoon die zijn creativiteit en probleemoplossend denken inzet 
om mensen te blijven motiveren en ondersteunen.
Ik werk graag met mensen en ik oefen mijn vak al geruime tijd met veel liefde uit. 

CARLY POMP

Ik ben Carly Pomp. Ik ben 30 jaar oud en zal vanaf dit schooljaar 2 dagen werk-
zaam zijn op Ursula in Heythuysen als ambulant begeleider. 
De overige 3 dagen werk ik op het Connect College in Echt. Hier ben ik ook 
de afgelopen jaren werkzaam geweest als docent lichamelijke opvoeding en 
ambulant begeleider. Voordat ik in het onderwijs werkzaam was ben ik 5 jaar 
werkzaam geweest binnen de jeugdzorg. De combinatie tussen onderwijs en 
zorg spreek mij heel erg aan en hier ligt dan ook mijn passie en gedrevenheid. 
Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan op beide locaties! 

ALEX WURMS

Graag wil ik me hierbij aan jullie voorstellen. Ik ben Nicole Lamens en kom dit school-
jaar als ambulant begeleider op Ursula werken. Ik ben 49 jaar, getrouwd en woon in 
het peeldorp Meijel. Ik heb 3 kinderen van 16, 15 en 10 jaar oud. 
Mijn onderwijscarrière ben ik gestart op een SBO-school. Na vele jaren hier gewerkt 
te hebben, ben ik overgestapt naar het werk van ambulant begeleider. Dit werk heb ik 
zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs gedaan. De afgelopen 10 
jaar heb ik voornamelijk op twee VO scholen in Weert en Budel gewerkt. Naast het 
werken op Ursula start ik dit schooljaar ook met werken als ambulant begeleider op 
Schöndeln in Roermond.
Ik wil graag dat het goed gaat met leerlingen, dat ze gelukkig zijn en hun plekje kunnen 

vinden in onze maatschappij. Hiervoor leer ik voortdurend bij. Zo studeer ik psychologie in mijn spaarzame vrije tijd. 
Ook probeer ik samen met school voortdurend naar oplossingen te zoeken als het minder goed gaat met een leerling.
Ik zal voornamelijk op donderdagochtend aanwezig zijn op school.
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TERUG NAAR INHOUD

Het	puberbrein	
een	handleiding	
• Waarom	maken	ze	hun	

huiswerk	niet?	
• Waarom	komen	ze	te	laat	

op	hun	stage?	
• Waarom	veranderen	ze	al	

na	drie	weken	van	
opleiding?	

• Waarom	moeten	hun	
eigen	dingen	NU	en	jouw	
dingen	STRA-HAKS?	

• Waarom	komen	ze	niet	
uit	bed?	

	

	

Puberbrein 
Interactieve	thema	avond	voor	ouders	
	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Of	ze	nu	12	of	20	zijn,	pubers	voelen	voor	volwassenen	vaak	alsof	
ze	een	vreemde	levensvorm	zijn.		
	
Op	humoristische	wijze	geeft	Aletta	Smits	in	haar	presentatie	een	
verklaring	voor	hoe	het	puberbrein	het	pubergedrag	stuurt.	En	
hoe	wij	–	normale	mensen,	de	puberleeftijd	ontgroeid	–	daarmee	
om	kunnen	gaan.	
	
	
Wanneer:		 Donderdag	4	oktober	2018	van	19.30-21.30	uur	
Waar:	 	 Philips	van	Horne	college,	Herenstraat	298	in	Weert	
Voor	wie:		 Voor	ouders	en	belangstellenden	
Kosten:	 Gratis	
Aanmelden:	 Aanmelden	is	verplicht.	
	
	
Aanmelden	via	www.cjgml.nl	of	info@cjgml.nl		(deelname	is	op	volgorde	van	binnenkomst)	
	
	

Gastspreker:	
Dr.	Aletta	Smits	is	directeur	van	
De	Loef	Training	en	Advies.	
Ze	geeft	lezingen	en	workshops	over	
de	ontwikkeling	van	het	puberbrein.		

		


