infobulletin 1 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019)
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op Sg. Sint Ursula, locatie Horn plaatsvinden.
Het infobulletin verschijnt op vastgestelde data om de 2 à 3 schoolweken. Kopij kunt u inleveren bij via het volgende emailadres:
infobulletin-horn@ursula.nl De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schoolleiding.

INHOUD VAN DIT BULLETIN:
ICT NIEUWS
Informatie over: Slim.nl / Google omgeving / mails versturen / digitale jaaragenda / laptops in de
StudyZone. LEES VERDER OP PAGINA 2
NIEUW!! SPREEKUUR VAN HET CJG (CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN)
Vanaf dit schooljaar zullen 2 medewerkers van het CJG bij ons op school een wekelijks spreekuur houden. LEES VERDER OP PAGINA 3
NIEUW!! DE STUDYHALL
Na het nodige sloopwerk vóór de zomervakantie en de mooie inrichting door externe bedrijven
en onze eigen conciërges, is de StudyHall nu klaar voor gebruik. LEES VERDER OP PAGINA 3
PUBERBREIN
Op donderdag 4 oktober 2018 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een thema avond
Puberbrein. LEES VERDER OP PAGINA 3
LEERLINGCOÖRDINATOREN
Met ingang van dit schooljaar zal Joost Jansen als leerlingcoördinator bovenbouw havo/vwo
worden vergezeld door Vera Egges op brugklas/vmbo-t en Thomas Beek op de onderbouw havo/
vwo. LEES VERDER OP PAGINA 4
HEE, DOE JIJ OOK MEE?
Kom op 1 september naar de voorstelling en win een te gekke dansworkshop
bij Fresh Label Studios! LEES VERDER OP PAGINA 5
MEVROUW DE JONG MET INGANG VAN DIT SCHOOLJAAR ZORGCOÖRDINATOR.
Omdat mevrouw Kluskens met ingang van dit schooljaar ook op de locatie Heythuysen de
functie van orthopedagoog gaat vervullen. LEES VERDER OP PAGINA 5
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ICT NIEUWS
Slim.nl
Graag wijzen we je op het bestaan van www.slim.nl
Slim.nl is dé webwinkel voor het Voorgezet Onderwijs. Bij slim.nl bestel je eenvoudig en met
hoge korting legale software, hardware, tijdschriften, boeken en accessoires. Slim.nl geeft onderwijskorting aan studenten en scholieren die leren aan een VO-instelling of (V)MBO/ROC. Ook
ouders, docenten en medewerkers kunnen software voor thuisgebruik bij ons bestellen.
Google omgeving (G Suite) voor alle leerlingen
Sint Ursula wil dat je zoveel mogelijk gebruik maakt van de Google-omgeving. Wist je dat je
daar gratis alle apps tot je beschikking hebt? Een tekstverwerker (Google Documenten), een
spreadsheet (Google Spreadsheets), ONBEPERKTE online cloud-opslag (Google Drive), een presentatieprogramma (Google Presentaties), je mail (Google Mail), je agenda (Google Agenda),
maar ook een plek waar je makkelijk gratis websites (voor bijvoorbeeld een project of opdracht)
kunt maken (Google Sites).
Mail sturen
Met ingang van dit schooljaar is de berichtenmodule van Magister uitgezet. Het mailen van een
docent of leerlingcoördinator doe je vanuit je eigen Google Mail. Alle docenten hebben een
Google mailadres, dus je kunt in het “ Aan”-veld gewoon de naam typen en de juiste docent
verschijnt. Super handig. Natuurlijk verwachten we van je dat je een nette mail typt waarin je
duidelijk je vraag stelt. “Men vangt meer vliegen met honing dan met azijn.”
Jaaragenda Sint Ursula met alle belangrijke data online beschikbaar!
Misschien heb je het al gezien. In je mailbox zit de handleiding om online toegang te krijgen tot
de Jaaragenda voor leerlingen ouders/verzorgers. Op deze manier blijf je op de hoogte van alle
belangrijke momenten. De bijlage zit ook bij dit bulletin! Je kunt deze agenda ook synchroniseren met je telefoon of iPad. Op een iPad of iPhone moet je dan aangeven dat de agenda ook
naar de iPad of iPhone gesynchroniseerd moet worden. Ga daarvoor op jouw iPhone of iPad
naar Safari, zorg ervoor dat je ingelogd bent met je SOMU-account en ga dan naar https://
www.google.com/calendar/syncselect. Bij gedeelde agenda’s kun je dan aanvinken dat de
Jaaragenda gesynchroniseerd moet worden. Vergeet niet rechtsonder op “Opslaan” te klikken. Je
ziet de agenda nu op je iPhone / iPad.
Beschikbaarheid laptops StudyZone
Jullie mening telt! We hebben het afgelopen jaar van diverse leerlingen gehoord dat het aantal beschikbare laptops in de StudyZone vaak niet voldoende is. We erkennen dat en gaan dus
op korte termijn (hopelijk nog in 2018) volledig nieuwe laptops inzetten. Het aantal laptops zal
ook fors toenemen. We gaan kiezen voor Google Chromebooks. Op Chromebooks kun je de
hele Google (G Suite) omgeving (onder andere Documenten, Spreadsheets, Drive, Mail, Agenda,
Chrome) gebruiken. De laptops zijn niet te gebruiken om Netflix of andere niet-schoolse-zaken
te bekijken. Indien dit geconstateerd wordt moet je de laptop weer inleveren. Op deze manier
kunnen alle leerlingen op een prettige manier werken aan opdrachten en zijn er voldoende laptops beschikbaar.
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NIEUW!! SPREEKUUR VAN HET CJG (CENTRUM VOOR
JEUGD EN GEZIN) OP SINT URSULA HORN.
Vanaf dit schooljaar zullen 2 medewerkers van het CJG bij ons op school een wekelijks spreekuur houden. Dit zal zijn op maandag van 12.00 uur tot 14.30 uur in lokaal E108.
Als jij een probleem heb op sociaal of emotioneel gebied en je wilt hier graag over praten, kun
je, naast onze eigen leerlingbegeleiders, nu ook terecht bij het CJG. Het is een open spreekuur,
dus je kunt gewoon naar binnen lopen. Ook ouders kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.
Het spreekuur zal dit jaar afwisselend door Marijke Schatorjé en
Kim Verstraelen van het CJG worden verzorgd. Ze stellen zich via
deze bijlage aan jou voor.
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NIEUW!! DE STUDYHALL
Na het nodige sloopwerk vóór de zomervakantie en de mooie inrichting door externe bedrijven
en onze eigen conciërges, is de StudyHall nu klaar voor gebruik.
In de StudyHall gaan klassen waarvan de lessen gepland uitvallen zelfstandig, onder toezicht,
aan de slag met het studiemateriaal dat de docent klaar heeft gezet. Bovendien kunnen leerlingen die een tussenuur hebben in deze ruimte in alle rust werken.
Wat is geplande lesuitval? Soms vallen lessen uit omdat de docent een scholing volgt of met
een andere klas op excursie gaat. Dit noemen we geplande lesuitval. In dit geval weet weet je
voortaan wat de stof is en kun je zonder docent toch aan de slag met de lesstof in de StudyHall.
Deze ruimte is geopend van het 2e tot en met het 6e lesuur. In deze tijd is er ook toezicht aanwezig. Via deze link kun je precies lezen wat er van jou verwacht wordt. Bovendien kun je zien
wat het verschil is tussen de StudyZone en de StudyHall.
Overigens is er voor leerlingen géén doorgang meer dóór de StudyHall van B100 naar E100. Je
moet dan via een hogere of lagere etage omlopen.
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PUBERBREIN
Op donderdag 4 oktober 2018 organiseert het Centrum voor Jeugd
en Gezin een thema avond Puberbrein. Op humoristische wijze
krijgt u een presentatie over hoe het puberbrein het pubergedrag
stuurt. Meer informatie in de bijlage van dit bulletin.
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LEERLINGCOÖRDINATOREN
Met ingang van dit schooljaar zal Joost Jansen als leerlingcoördinator bovenbouw havo/vwo
worden vergezeld door Vera Egges op brugklas/vmbo-t en Thomas Beek op de onderbouw havo/
vwo. We zijn te vinden in B006 en we streven ernaar dat er gedurende de hele dag iemand op
de kamer aanwezig is. We hebben nog een halve lestaak te vervullen dus wellicht lukt dat niet
altijd.
Wij gaan onder meer aan de slag met:
•
•
•
•

verzuim;contactpersoon verzuim i.s.m. medewerkers receptie en leerplichtambtenaar.
communicatie; aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) na de mentor
Sanctioneren bij grensoverschrijdend gedrag;
Collegiale ondersteuning bij een gesprek met mentor en/of ouders, leerlingen, hulpverlening;

Daarnaast zullen wij ons gaan bezighouden met:
•
•
•
•
•
•

de organisatie buitenschoolse activiteiten;
ondersteunende administratieve zaken (verlofaanvragen, Kangoeroeklas, voorlichtingsavonden, bezoekmiddagen, planning meeloopdagen, indeling Genius Hours, kwt enz.)
het ondersteunen van leerlingen die overstappen naar een andere school;
het begeleiden van de interne doorstroom i.s.m. de decanen;
het verwerken van vak- en profielwijzigingen;
het bieden van een klankbord en het geven van advies.

Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, staat bij ons de leerling centraal. Voor leerlinggerelateerde zaken ben je in B006 van harte welkom.
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HEE, DOE JIJ OOK MEE?
Kom op 1 september naar de voorstelling en win een te gekke dansworkshop
bij Fresh Label Studios!
Op zaterdagmiddag 1 september is er speciaal voor jeugd van 12-18 een spetterende
dansvoorstelling van Fresh Label Studios uit Heythuysen. Je weet gewoon niet wat je ziet!
Dansschool Fresh Label Studios treedt veel op in de show- en wedstrijdwereld en won
daarmee al heel veel prijzen. Een paar jaar geleden bereikte de dansers zelfs de finale van
‘Holland’s Got Talent’ en maar liefst zesmaal namen ze de titel Nederlands kampioen mee
naar Heythuysen!
GRATIS!
De toegang is gratis, dus voor het geld hoef je het zeker niet te laten. Sterker nog, je kunt
ook nog een geweldige prijs winnen. Ter plekke wordt namelijk geloot wie er mee mag doen
met een gratis dansworkshop die middag!
Waar: Baexheimerhof in Baexem
Wanneer: zaterdag 1 september
Op welke tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
Je vindt Fresh Label Studios ook op Facebook en op http://www.flstudios.nl/.
KOM ZEKER KIJKEN, DIT OPTREDEN MAG JE NIET MISSEN!!
Deze activiteit is een onderdeel van het Kunst- en Cultuurweekend Leudal.
Alle informatie over het Kunst &amp; Cultuur Weekend Leudal 2018 staat ook op
www.kunstencultuurleudal.nl
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NIEUW!! MEVROUW DE JONG MET INGANG VAN DIT
SCHOOLJAAR ZORGCOÖRDINATOR.
Omdat mevrouw Kluskens met ingang van dit schooljaar ook op de
locatie Heythuysen de functie van orthopedagoog gaat vervullen,
ontstond er een vacature voor de functie van zorgcoördinator in Horn.
Vanaf dit schooljaar gaat mevrouw De Jong deze functie vervullen.
Wij wensen haar heel veel succes en plezier bij het vervullen van
deze taak.
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