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SCHOOLGIDS 2018-2019
Gepubliceerd op 13-08-2018

Bekijk hier de schoolgids (concept) van het nieuwe schooljaar, 
2018-2019.
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FAQ
Gepubliceerd op 19-08-2018

Veelgestelde vragen - locatie Horn - 2018-2019

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

genoemd worden.

Open het overzicht van veelgestelde vragen. 
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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
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STROOMDIAGRAMMEN ZORG VOOR DE LEERLING
Gepubliceerd op 27-08-2018

Stroomdiagram zorg - versie ouders 

Stroomdiagram zorg - versie leerlingen 
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SPREEKUUR VAN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN
GEZIN
Gepubliceerd op 27-08-2018

Op maandagen van 12.00 uur tot 14.30 uur is er een spreekuur van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) op school. Leerlingen kunnen hier op eigen initiatief naartoe gaan. Ook ouders kunnen 

gebruik maken van dit spreekuur. De beide medewerkers van het CJG die het spreekuur verzorgen 

stellen zich hier aan u voor.
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* Wilt u contact opnemen via e-mail, klik op de naam van de desbetreffende persoon.

Stroomdiagram Zorg voor onze leerlingen                            

Orthopedagoog

Eerste aanspreekpunt 
leerling, ouders en 

collega's. 
Dagelijkse begeleiding 

leerling

Mentoren, docenten en 
ouders nemen persoonlijk of 

via mail contact op.
Mevr. K. De Jong N.V.TZorgcoördinator

Coördineert de interne 
zorgtrajecten, geeft 

antwoord op en adviseert 
bij zorgvragen, voorzitter 

ZAT

Persoonlijk of via mail N.V.T. N.V.T.Mentor

Analyse en interpretatie 
zorgdossiers, meedenken/ 
adviseren m.b.t. complexe 

onderwijszorgvraagstukken,
begeleiding syntheseklas 

en docenten.

Vanuit zorgteam of ZAT. Mevr. P. Kluskens Traject afhankelijk van de 
situatie.

Leerlingbegeleiding

Begeleiding van de 
leerling op 

sociaal-emotioneel 
gebied en bij 
crisissituaties

Leerling neemt zelf contact 
op of via mentor.

Mevr. D. Nijs 
Dhr. P. Beurskens

Individuele gesprekken, contact 
met ouders, eventueel 

doorverwijzing.
Verzorgen van trainingen i.s.m. 

het CJG.

Dyslexiecoach                
Begeleidt leerlingen met 
een dyslexieverklaring en 
adviseert bij vermoedens 

van dyslexie.

Indien in bezit van een 
dyslexieverklaring 

rechtstreeks contact. Bij 
vermoedens:  via de mentor

Mevr.                
L. Verstappen

Volgens 4 verschillende routes 
(zie stroomschema dyslexieplan)

Leerlingcoördinator

Oppakken van 
pestincidenten, bijhouden 

van verzuim, contact 
leerlingen, docenten, 

ouders en zorgverleners

Via mail of in B006
Mevr. V. Egges, 
Dhr. T. Beek,  
Dhr. J. Jansen

N.V.T.

Waarvoor?Wat? Contact? Wie?* Vervolg?

mailto:k.dejong@ursula.nl
mailto:k.dejong@ursula.nl
mailto:k.dejong@ursula.nl
mailto:k.dejong@ursula.nl
mailto:p.kluskens@ursula.nl
mailto:p.kluskens@ursula.nl
mailto:p.kluskens@ursula.nl
mailto:d.nijs@ursula.nl
mailto:d.nijs@ursula.nl
mailto:d.nijs@ursula.nl
mailto:p.beurskens@ursula.nl
mailto:p.beurskens@ursula.nl
mailto:p.beurskens@ursula.nl
mailto:l.verstappen@ursula.nl
mailto:l.verstappen@ursula.nl
mailto:l.verstappen@ursula.nl
mailto:v.egges@ursula.nl
mailto:v.egges@ursula.nl
mailto:v.egges@ursula.nl
mailto:t.beek@ursula.nl
mailto:t.beek@ursula.nl
mailto:t.beek@ursula.nl
mailto:j.jansen@ursula.nl
mailto:j.jansen@ursula.nl
mailto:j.jansen@ursula.nl


Vervolg -  Stroomdiagram Zorg voor onze leerlingen              

Ambulant  
begeleiders

Voor leerlingen die 
minder presteren of zelfs 

blokkeren in 
schoolprestaties, ondanks 
goede voorbereiding op 

de leerstof

De mentor vraagt RT 
aan via het Google 
formulier in de map 

Sint Ursula, map Zorg.

Mevr.               
L. Verstappen,
mevr. L. Bors

dhr. B. Suntjens

Hulp individueel of in kleine 
groepjes. Lln. geven aan wat ze 

willen leren. Duur max. 3 
maanden, daarna verlenging of 

doorverwijzen mogelijk.

Remedial  teachers
Ondersteuning op het 

gebied van studieaanpak 
en begrijpend lezen /  

rekenen

Leerling of mentor 
persoonlijk of via mail. 
Spreekuur dinsdag 5e 

uur E108

Mevr.M. Bouwens, 
mevr.M. Crasborn, 

dhr. F. Mennen

Individuele hulp of 
groepstrainingen. Aan 

groepstrainingen gaat altijd een 
intake vooraf (is deze training de 

juiste voor deze leerling?)

Faalangstreduct ie-  
t rainers

Begeleiding van lln. met 
psychiatrische-  of 

gedragsproblematiek. 
Begeleiding van 

docenten.

Vanuit zorgteam of 
ZAT en altijd alleen 
met toestemming 

ouders.

Mevr. M. Winkel, 
mevr. J. Janssen 

Traject afhankelijk van de 
situatie.

Vertrouwenspersoon 
leerlingen

Als leerlingen problemen 
ervaren /  willen praten 

m.b.t. ongewenste 
omgangsvormen op 

school

Leerling neemt 
persoonlijk contact op 

of via mail.
Lokaal E108

Mevr. M. Bouwens Eenmalig gesprek, daarna volgt 
(eventueel) een actie.

Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG)

Leerlingen kunnen op 
eigen init iat ief naar het 
spreekuur gaan als ze 

willen praten over sociaal 
emotionele problemen.

Leerling gaat naar het 
spreekuur op maandag 

van 12.00 tot 14.30 
uur in E108

Medewerker CJG
Doorverwijzing/verdere 

gesprekken altijd na 
toestemming van ouders.

Synthese mentor

Aanspreekpunt mentoren, 
docenten en ouders. 

Dagelijkse begeleiding 
synthese lln. Begeleiding 

schakelproces.

Via mail of in 
E113/E105

Dhr. M. Simons, 
mevr. K. De Jong, 
mevr. D. van der 

Plaat
Coaching van docenten

Wat? Waarvoor? Contact? Wie?* Vervolg?

*Wilt u contact opnemen via e-mail, klik op de naam van de desbetreffende persoon.
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Vervolg -  Stroomdiagram Zorg voor onze leerlingen              

De teamleiders en 
leerlingcoördinatoren 

bepalen n.a.v. overleg 
met de 

anti-pestcoördinator en 
zorgcoördinator in 

welke lagen preventie 
wordt ingezet

Mevr. M. Bouwens N.V.TAnti-pestcoördinator Coördineert de preventie 
van pestgedrag

Wat? Waarvoor? Contact? Wie?* Vervolg?

Samenstelling van het  zorgteam:

Zorgcoördinator
Orthopedagoog
Mentor
Ouders (bij voorkeur)
Leerlingcoördinator
Leerlingbegeleiding
Interne zorgverleners
Ambulant begeleider

Samenstelling van het  ZAT (zorgadviesteam)

Zorgcoördinator
Mentor
Orthopedagoog
Ouders (bij voorkeur)
Leerlingcoördinator
Ambulant begeleider
Externe zorgverleners (bv. CJG)
Interne zorgverleners
Leerplicht ambtenaar
Politie
Schoolarts

GSA (Gay Straight  Alliance)

Sint Ursula heeft een actieve GSA die wekelijks bij elkaar 
komt in E108. Deze groep leerlingen wordt begeleid door 
mevr. Bouwens en mevr. Richter.

*Wilt u contact opnemen via e-mail, klik op de naam van de desbetreffende persoon.
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Jij

Stroomdiagram                     
Zorg voor onze leerlingen.

  MENTOR

Jouw mentor is het eerste 
aanspreekpunt en 

verantwoordelijk voor de 
dagelijkse begeleiding

Leerlingbegeleiders
Wat:

Je kunt gaan praten met een leerlingbegeleider 
als je ergens mee zit op sociaal-emotioneel 

gebied.

Hoe:
Je kunt zelf contact opnemen, maar dit kan 

ook via jouw mentor, een docent of de 
leerlingcoördinator.

Wie:
Mevr. Nijs en dhr. Beurskens

Waar:
E111

Faalangstreduct ie-
t rainers

Wat:
Je presteert minder of blokkeert zelfs 
in jouw schoolprestaties, ondanks een 
goede voorbereiding op de leerstof.

Hoe:
Spreekuur op dinsdag tijdens het 5e 
uur in E108, of aanmelding via jouw 
mentor. Je kunt ook een mail sturen 
naar mevr. Bouwens, mevr. Crasborn 

of dhr. Mennen

Remedial  teachers
Wat:  

Blijkt de ondersteuning van jouw mentor op 
het gebied van de studieaanpak of begrijpend 
lezen niet genoeg te zijn, kunnen de remedial 

teachers jou misschien verder helpen. 

Hoe:  
Aanmelding na overleg met de mentor en 

jouw ouders via de mentor.

Wie:
Mevr. L.Verstappen, mevr. Bors                

dhr. Suntjens.

Dyslexiecoach
Wat:

Je hebt een dyslexieverklaring of er bestaat een 
vermoeden van dyslexie.

Hoe:  
Spreekuur op maandag tussen 8.00 en 11.00 
uur in E106. Bij een vermoeden van dyslexie 

contact via de mentor.

Wie:
Mevr. L. Verstappen

Klik hier voor info op de website

Centrum voor 
jeugd en gezin 

(CJG)
Wat:

Als je wilt praten met een medewerker van het 
CJG over een probleem dat je hebt op sociaal 

emotioneel gebied.

Hoe:
Spreekuur op maandag tussen 12.00 en 14.30 

uur in E108

Wie:
Een medewerker van het CJG

Vertrouwens-
persoon

Wat:
Voor problemen m.b.t. tot 

ongewenste 
omgangsvormen.

Hoe:
Contact opnemen met 

mevr. Bouwens
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INFORMATIEBULLETIN 01
Gepubliceerd op 24-08-2018
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WERKEN AAN WERELDBURGERSCHAP IN 'THE
LAND OF PEACE'
Gepubliceerd op 30-08-2018

In de zomervakantie is een groep leerlingen van scholengemeenschap Sint Ursula samen met vijf
docenten naar Tanzania gegaan. Tijdens deze onvergetelijke reis hebben ze vier scholen bezocht en
maakten zo indringend kennis met het land en leeftijdgenoten daar. “Hallo Leudal” heeft deze week
een groot artikel gewijd aan deze reis.
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