infobulletin 6 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:
ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR)
Beste ouders van leerlingen van Scholengemeenschap St. Ursula Horn en Heythuysen,
Scholengemeenschap St. Ursula is op zoek naar een ouder die vanaf dit schooljaar zitting wil
nemen in de Ondersteuningsplanraad (OPR). LEES VERDER OP PAGINA 2

2019 - URSULA 100 JAAR - LEERLINGENFEEST
In 2019 bestaat onze school 100 jaar. En dat moet gevierd worden. Er zullen tal van activiteiten
zijn waaronder ook een feest voor de leerlingen. LEES VERDER OP PAGINA 2

GENIUS HOURS VMBO-T SINT URSULA HORN WINNEN
DE ONDERWIJSPRIJS LIMBURG 2017-2019
Op SG Sint Ursula locatie Horn heeft een bijzondere onderwijskundige ontwikkeling de Onderwijsprijs Limburg 2017-2019 (in de categorie Voortgezet Onderwijs) gewonnen. LEES VERDER
OP PAGINA 3
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ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (OPR)
Beste ouders van leerlingen van Scholengemeenschap St. Ursula Horn en Heythuysen,
Scholengemeenschap St. Ursula is op zoek naar een ouder die vanaf dit schooljaar zitting wil
nemen in de Ondersteuningsplanraad (OPR).
De OPR is vergelijkbaar met een MR, die meekijkt, meedenkt en adviesrecht of toestemmingsrecht heeft voor beleidszaken van het Samenwerkingsverband VO Roermond.
De inhoud is vooral beleidsmatig. Het gaat niet over concrete leerlingen, maar juist om het beleid dat wordt gemaakt en de financiële onderbouwing, om ervoor te zorgen dat alle leerlingen
van dit samenwerkingsverband een passende plek binnen het onderwijs krijgen.
Voorwaarde om deel te nemen aan de OPR is dat u ouder bent van een leerling van Ursula Horn
of Heythuysen. Enige kennis van actuele ontwikkelingen m.b.t. Passend Onderwijs is aan te bevelen, maar niet noodzakelijk.
Tot einde vorig schooljaar had Rianne Bex zitting in de OPR. Maar omdat haar jongste kind geslaagd is, zit er geen zoon of dochter van haar op St. Ursula en dus moeten we zoeken naar een
nieuwe ouder. Wanneer u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Wim Kiggen (wkiggen@
ursula.nl). Wanneer u graag meer informatie wilt hebben of het interessant vindt om een keer
als toehoorder aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met Rianne Bex (tel 0627251577) of
Rika Verhagen ( r.verhagen@pro-roermond.nl , 06-44380120). Zeker omdat de inhoud veel
uitdaging biedt, is dit een interessante mogelijkheid.
Meer info vindt u door op onderstaande link te klikken:
http://www.blosse.nl/nw-25185-7-3594648/nieuws/u_in_de_ondersteuningsplanraad.html
We hopen een enthousiaste ouder te vinden zodat ook Scholengemeenschap St. Ursula een
vertegenwoordiger heeft in de OPR!
Aanmelden kan tot en met 10 januari 2019.

TERUG NAAR INHOUD

2019 - URSULA 100 JAAR - LEERLINGENFEEST
In 2019 bestaat onze school 100 jaar. En dat moet gevierd worden. Er zullen tal van activiteiten
zijn waaronder ook een feest voor de leerlingen.
In overleg met de locatie Heythuysen is er voor gekozen om met z’n allen een dagje er op uit te
gaan naar Phantasialand. En wel op woensdag 29 mei 2019. Je moet wel je leerlingenpasje én
een identiteitsbewijs meenemen.
We realiseren ons dat de eindexamenklassen dan niet meer op school zijn. Leerlingen van
examenklassen zijn echter van harte welkom om mee te gaan. Je moet je dan wél inschrijven
via onderstaande link. Alleen dan is er een plaats voor jou gereserveerd in de bus.
https://goo.gl/forms/bz8F0I2oK56HlAUo2
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GENIUS HOURS VMBO-T SINT URSULA HORN WINNEN
DE ONDERWIJSPRIJS LIMBURG 2017-2019
Op SG Sint Ursula locatie Horn heeft een bijzondere onderwijskundige ontwikkeling de Onderwijsprijs Limburg 2017-2019 (in de categorie Voortgezet Onderwijs) gewonnen. De Onderwijsprijs
Limburg is de provinciale voorronde van De Nationale Onderwijsprijs. Deze is bedoeld om op een
positieve manier aandacht te vragen voor het onderwijs en bijzondere projecten in de schijnwerpers te zetten. De 24 winnaars (in iedere provincie één winnaar in het primair en één winnaar in
het voortgezet onderwijs) gaan door naar de landelijke finale op 27 maart 2019 in Leiden.
Het project van SG Sint Ursula, locatie zijn de Genius Hours. Met de Genius Hours wil de school
leerlingen de ruimte geven om te kiezen waar ze zich in willen verdiepen. Hebben de leerlingen
behoefte aan meer uitleg en begeleiding van een vak? Daar zijn de TeacherLabs voor.
Willen ze verbreding of verdieping? Dan zijn de overige Labs geschikt. Er is bij deze Labs een
zeer breed aanbod. Zo is er een DigitalLab waar leerlingen aan de slag gaan met programmeren
en coderen, een FitLab waar leerlingen kennismaken met bijzondere sporten zoals kickboxen,
freerunning en beachvolley. Tevens is er een ArtLab waar ze kennismaken en aan de slag gaan
met diverse uitingen van kunst en cultuur en een Food & CareLab waar lichaamsverzorging, gezonde voeding maar ook de wedstrijd UrsulaChef centraal staan. In het GameLab krijgen leerlingen de vrijheid om opdrachten te voltooien in het educatieve spel Minecraft for Education waarbij zelfexpressie en probleemoplossend denken aangemoedigd worden. Het MindLab maakt de
keuze compleet. Hier gaan de VMBO-T- leerlingen middels diverse uitdagende opdrachten aan
de slag met het trainen en onderzoeken van hun “mind”. Alles is immers mindset!
De Genius Hours zijn, naar idee van de keuzewerktijd in de bovenbouw, ontwikkeld omdat de
school het belangrijk vindt dat de leerling meer verantwoordelijkheid neemt over hetgeen hij wil
leren. Sint Ursula wil hierbij aansluiten op zijn voorkennis, interesses en levensfase.
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HET BOEKENFONDS
Het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 7e lesuur geopend.
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