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WINNAARS PRIJSVRAAG OPEN DAGEN OP
DONDERDAG 8 EN 22 NOVEMBER
Gepubliceerd op 05-12-2018

Op donderdag 8 en 22 november konden de leerlingen van groep 7 en 8 samen met hun ouders een
kijkje komen nemen op onze school tijdens de open dagen van de locatie Horn. Tijdens hun bezoek
konden de leerlingen ook deelnemen aan een prijsvraag. Bij veel activiteiten in het gebouw waren
letters verstopt, die de leerlingen in de juiste volgorde moesten zetten. Zo ontstond er een zin. Deze
opgave bleek niet zo heel moeilijk te zijn, want er waren veel juiste oplossingen! Het lot heeft
uiteindelijk de winnaars bepaald.

Tijdens de open avond op 8 november hebben gewonnen:

1e prijs: Niels Wetemans

2e prijs: Alexander

3e prijs: Fenne Adams

Tijdens de open avond op 22 november hebben gewonnen:

1e prijs: Daantje Windhorst

2e prijs: Yannick Jacobs

3e prijs: Fleur Moonen

Wij wensen alle prijswinnaars heel veel plezier met hun prijs en hopen iedereen weer te mogen
ontmoeten tijdens de meeloopdagen op 16, 23 of 30 januari 2019.

Op de foto is te zien hoe Niels Wetemans de 1e prijs in ontvangst neemt van dhr. Hoeijmakers,
teamleider van de brugklassen op de locatie Horn.
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URSULA IN DE FINALE VAN DE DUTCH IOT
CHALLENGE
Gepubliceerd op 12-12-2018

De leerlingen van 2 atheneum en gymnasium hebben bij het vak innova deelgenomen aan de Dutch
IoT challenge. IoT staat voor Internet of Things, een belangrijke ontwikkeling voor onze toekomstige
maatschappij. Daarbij wordt informatie uitgewisseld door het verbinden van apparaten met internet
zonder tussenkomst van mensen. Een voorbeeld is de ‘slimme’ koelkast. Bij de Dutch IoT-challenge
worden middelbare scholieren en mbo, hbo en wo- studenten uitgedaagd om na te denken over
innovatieve toepassingen van IoT. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven uit
het Keyport 2020-gebied en Limburgse onderwijs- en overheidsinstellingen.

Een vakjury heeft alle ingezonden ideeën beoordeeld en de teams hebben middels een eigen
opgezette reclamecampagne stemmen kunnen verzamelen. Het team van Dewi de Waal, Daniel
Mom, Rik Hendriks en Iris Jorissen uit 2 gymnasium is tot de finale doorgedrongen. Hun idee heet
‘healthautodata’. Het zorgt voor een werkdrukverlaging van personeel in de zorg, waardoor er meer
tijd vrijkomt voor persoonlijke aandacht. Een ICT docent van een HBO opleiding heeft Mevr.
Struijlaart (de vakdocent innova en begeleidster van de finalisten) benaderd met het verzoek om de
opdracht als examenopdracht te mogen gebruiken. 

De week voor de finale wordt het team door professionals begeleid om tijdens de finale een
spetterende pitch te geven. Onze leerlingen hopen dat ze daarmee in de prijzen vallen. 

Op vrijdag 14 december is de finale in Weert. 
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ZAALVOETBALCOMPETITIE
Gepubliceerd op 12-12-2018

Uitslagen, stand e.d. bijgewerkt t/m 7 december.

Bekijk hier de uitslagen, de stand en meer.
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GENIUS HOURSVMBO-T SINT URSULA HORN
WINNEN DE ONDERWIJSPRIJS LIMBURG 2017-
2019
Gepubliceerd op 14-12-2018

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 wil 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 DigitalLabwaar leerlingen aan de slag gaan met programmeren en
coderen, een FitLabwaar leerlingen kennismaken met bijzondere sporten zoals kickboxen,
freerunning en beachvolley. Tevens is er een ArtLabwaar ze kennismaken en aan de slag gaan met
diverse uitingen van kunst en cultuur en een Food&CareLabwaar lichaamsverzorging, gezonde
voeding maar ook de wedstrijd UrsulaChefcentraal staan. In het GameLabkrijgen leerlingen de
vrijheid om opdrachten te voltooien in het educatieve spel Minecraft for Education waarbij
zelfexpressie en probleemoplossend denken aangemoedigd worden. Het MindLabmaakt 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 de voorkennis, interesses en levensfase.
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INFORMATIEBULLETIN 06
Gepubliceerd op 17-12-2018

Bekijk hier het zesde informatiebulletin van dit schooljaar.
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DIGITAAL INSCHRIJVEN INHAALTOETSEN
Gepubliceerd op 18-12-2018

Zoals je al waarschijnlijk al eerder hebt gelezen of gehoord moet je je m.i.v. dit schooljaar digitaal
inschrijven om op dinsdag het 8e en/of 9e lesuur een toets te kunnen inhalen. Vanaf januari 2019 is
het ook echt niet meer mogelijk om zonder digitale inschrijving een toets te maken tijdens dit
inhaaluur. Check je mailbox voor de exacte procedure.
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SINT URSULA WINT IN DE DUTCH INTERNET OF
THINGS (IOT) CHALLENGE
Gepubliceerd op 19-12-2018

Vrijdag 14-12-18 stond het team van 2 gymnasium van Sint Ursula Horn, bestaande uit Rik
Hendriks, Iris Jorissen, Daniel Mom en Dewi de Waal, in de finale van de Dutch IoT Challenge
in Weert. IoT staat voor Internet of Things, waarbij processen worden uitgevoerd zonder
tussenkomst van mensen door apparaten informatie te laten uitwisselen via het internet. De
‘Dutch IoT Challenge’ is een innovatieproject van Keyport 2020.

De wedstrijd vond plaats in vijf categorieën cargo, health, city, agro en algemeen. De deelnemende
teams hebben door het verzamelen van stemmen en het oordeel van de vakjury de finale
gehaald.  Per categorie werden er door een vakjury twee winnaars gekozen, één uit het voortgezet
onderwijs en één uit het hoger onderwijs. Voor de winnaars was er een ontwikkelcheque te
verdienen. Deze cheque maakt het mogelijk om de teams te koppelen aan een geschikte partner die
hen helpt om het idee verder te onderzoeken en ontwikkelen.

Twee klassen (2vwo) zijn tijdens de lessen Innova van mevr. Struijlaart aan de slag gegaan en
hebben 14 ideeën ingezonden. Vorige week kregen Rik, Iris, Daniel en Dewi te horen dat ze in de
finale stonden, in de categorie zorg, met hun ‘auto health data’ idee. In drie schooldagen tijd
hebben ze zich voorbereid voor de finale, een pitch, een PowerPoint en een teamshirt ontworpen.
Belangrijk in de pitch was het Why-How-What van hun idee, een principe dat ze tijdens de les in
het vak Innova hebben leren kennen.. 

Het team zette een strak getimede pitch neer en kon goed antwoorden op gestelde vragen van de
vakjury. Het resultaat loog er niet om: een (gedeelde) eerste plaats in de categorie zorg voor het
voortgezet onderwijs. 

Het team wordt nu gekoppeld aan een bedrijf waarmee het samen gaat onderzoeken hoe het zijn
idee verder tot product kan ontwikkelen. De eerste stap is een uitnodiging van de Rabobank, die het
team wil ondersteunen in het komende proces.

In de aanloop van de finale is het team ook al benaderd door een HBO instelling en een bedrijf die
willen helpen het idee verder te ontwikkelen. De Innovalessen zijn voor de leden van dit team
daarmee voor de rest van het jaar al goed gevuld.
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