infobulletin 7 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019)
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.

INHOUD VAN DIT BULLETIN:
SINT URSULA 100 JAAR: UITSTAPJE PHANTASIALAND. Sint Ursula bestaat in 2019 al 100 jaar! Dit
feit willen wij uiteraard uitgebreid vieren met onze leerlingen. Daarom vindt op woensdag 29 mei 2019 het
uitstapje voor de leerlingen plaats in het kader van Ursula 100 jaar! LEES VERDER ...

CJG TIP VAN DE MAAND: PRIVACY. 28 januari is het de dag van de privacy. Het afgelopen jaar is hier
al veel aandacht voor geweest met de komst van de AVG. Deze geldt alleen voor bedrijven/ verenigingen
en organisaties, maar het is belangrijk er zelf ook bewust mee om te gaan LEES VERDER ...

FAALANGSTTRAINING LEERJAAR 3. De leerlingen van leerjaar 3 hebben tijdens een van de mentorlessen een vragenlijst ingevuld (SAQI). Deze enquête wordt o.a. ingezet om leerlingen te screenen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de training 'Beter omgaan met Faalangst' (BOF). LEES VERDER ...

NIEUWE WEBSITE: MAANDAG ONLINE. Sint Ursula verzorgt eigentijds, aansprekend onderwijs. Daar
hoort natuurlijk ook een eigentijdse, aansprekende website bij! Binnenkort voeren wij een grote wijziging
door: aanstaande maandag komt onze nieuwe website online! LEES VERDER ...

MBO-INFORMATIEAVOND. Op woensdag 30 januari vindt de jaarlijkse MBO 3-avond plaats in het gebouw van Gilde Opleidingen aan de Kerkeveldlaan 1 te Roermond. De middelbare scholen uit Roermond
e.o. organiseren een MBO-infoavond voor alle vmbo-leerlingen van leerjaar 3. LEES VERDER ...

HERHAALD BERICHT: AANGEPASTE LESTIJDEN MEELOOPDAGEN. Op 16, 23 en 30 januari zijn de
meeloopdagen voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen. We willen onze school in bedrijf laten
zien, vandaar dat we een alternatief rooster draaien om de school langer vol te hebben. LEES VERDER ...

BELANGRIJKE DATA
16 januari
17 januari
23 januari
28 januari
29 januari
30 januari
30 januari
31 januari

-

Meeloopdag basisschoolleerlingen + ouders
SOML-dag (scholing), lesvrij voor leerlingen
Meeloopdag basisschoolleerlingen + ouders
Leerlingbespreking: verkort lesrooster (1 t/m 6)
Leerlingbespreking: verkort lesrooster (1 t/m 6)
Meeloopdag basisschoolleerlingen + ouders
MBO-avond Gilde (voor lj. 3, aanvang 19.00u)
Infobulletin 8 leerlingen / ouders
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SINT URSULA 100 JAAR:
UITSTAPJE PHANTASIALAND
Sint Ursula bestaat in 2019 al 100 jaar! Dit feit willen wij uiteraard uitgebreid
vieren met onze leerlingen. Daarom vindt op woensdag 29 mei 2019 het uitstapje voor de leerlingen plaats in het kader van Ursula 100 jaar! Wij hebben
ervoor gekozen om met alle leerlingen en al het personeel naar Phantasialand te gaan. De bedoeling is dat de school deze dag is gesloten.
Dit uitstapje is voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m leerjaar 3 verplicht. Leerjaar 4 mag kiezen of
zij wel of niet deelnemen aan deze activiteit omdat de examens al zijn afgerond.
Het verzoek aan alle leerlingen van leerjaar 4 om je voor vrijdag 18 januari in te schrijven voor
deze uitstap. LET OP: schrijf je in, ga je ook mee. Kosten zijn anders voor eigen rekening.
We verzoeken jullie om je aan te melden via het
Google formulier. Klik hiervoor op het plaatje.
Het programma en verdere details volgen nog.
Het uitstapje zal de hele dag in beslag nemen.
Vragen, aanvullingen en/of opmerkingen horen we graag.
Groetjes,
Simone Hermens en Chantal Palmen
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CJG TIP VAN DE MAAND: PRIVACY
28 januari is het de dag van de privacy. Het afgelopen jaar is hier al veel aandacht voor geweest
met de komst van de AVG. Deze geldt alleen voor bedrijven/ verenigingen en organisaties, maar
het is belangrijk er zelf ook bewust mee om te gaan. Uw kind deelt foto’s en filmpjes van zichzelf
op Snapchat en Instagram. Dat hoort erbij. Daarmee geven kinderen hun privacy niet op. Ze delen
iets met anderen op de manier waarop zij dat willen. Dat ze niet alles met ouders willen delen,
betekent niet dat ze iets verbergen wat fout of slecht is. Ze zijn bezig om zichzelf beter te leren
kennen en zich te ontwikkelen tot wie ze zijn. Hoe kunt u hier als ouder op een goede manier
mee omgaan ten opzichte van uw puber?
Hier 3 tips:
1. Vindt u dat uw kind te veel dingen die privé zijn, deelt op sociale media? Praat daarover: ‘Wat
zou je nu echt nooit online zetten?’ ‘Heb je wel eens spijt van iets wat je gedeeld hebt?’ ‘Hoe
houd jij er rekening mee dat je baas later zou kunnen lezen wat jij nu gedaan hebt?’ ‘Wat vinden je vrienden ervan dat je dit deelt?
2. Zet u zelf foto’s of filmpjes online van uw kind(eren)? Weet dat ze vanaf 16 jaar zelf mogen
beslissen of ze toestemming geven over het wel/niet plaatsen van beelden in media. Maar
wanneer ze eerder al aangeven dit niet prettig te vinden, respecteer dit dan ook en blijf met
hen in gesprek.
3. Weet dat wanneer u zelf beeldmateriaal wil delen en hier andere (kinderen) op staan, u hier
ook toestemming voor nodig heeft. Een alternatief is om anderen onherkenbaar te maken op
een foto, dan is het wel prima om deze te delen. Wanneer iemand vraagt om een foto te verwijderen waar hij/zij herkenbaar op staat, respecteer dit dan en pas dit aan.
Meer weten over privacy van pubers, kijk dan HIER!
Voor een overzicht van alle (gratis) workshops die het CJG aanbiedt, kijk HIER!

TERUG NAAR INHOUD

FAALANGSTTRAINING LEERJAAR 3
Geachte ouders/verzorgers,
De leerlingen van leerjaar 3 hebben tijdens een van de mentorlessen een vragenlijst ingevuld (de
SAQI). Deze vragenlijst wordt o.a. ingezet om leerlingen te screenen die in aanmerking zouden
kunnen komen voor de training 'Beter omgaan met Faalangst' (BOF). Het kan zijn dat uw zoon/
dochter/pupil een gesprek krijgt met een van de trainers. Dit gesprek is om de uitkomst van de
vragenlijst te bespreken en te kijken of uw zoon/dochter gebaat zou kunnen zijn bij deelname aan
de genoemde training. Uiteraard wordt u als ouder tegen die tijd op de hoogte gesteld.
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NIEUWE WEBSITE: MAANDAG ONLINE
Sint Ursula verzorgt eigentijds, aansprekend onderwijs. Daar hoort natuurlijk ook een eigentijdse, aansprekende website bij! Vandaar dat wij regelmatig aanpassingen doorvoeren in de
zaken die wij online laten zien. Binnenkort voeren wij een grote wijziging door: aanstaande
maandag komt onze nieuwe website online! Vandaar dat we u / jullie willen laten zien welke
zaken veranderd zijn.
NAVIGATIE
Vind je weg op onze website op 2 manieren: navigeer
d.m.v. de knoppen aan de bovenkant (kies schoolttype
vmbo-havo-vwo) of gebruik het menu aan de linkerkant
om door te klikken naar de informatie die je nodig hebt.

NIEUWSBERICHTEN
Het actuele nieuws over Sint Ursula: op
de frontpage of via het kopje ‘Nieuws’.
Met kleurcodering:
GEEL voor nieuws specifiek voor locatie
Heythuysen, BLAUW voor nieuws voor
locatie Horn en GRIJS voor items die
voor beide locaties relevant zijn.
Het is ook mogelijk om te filteren in het
nieuwsoverzicht: klik dan op opleiding
of datum van je keuze.

HOTSPOTS
De ‘hotspots’ zijn snelkoppelingen
naar belangrijke items, bijvoorbeeld
agenda of schoolgidsen. Deze worden
aangepast aan de actuele situatie. Op
dit moment is bijvoorbeeld de knop
aanmelden erg interessant voor nieuwe leerlingen en hun ouders.

> > > lees verder op de volgende pagina > > >
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NAVIGEREN VIA: FAVORIETEN
Rechtsboven vind je de snelkoppeling ‘favorieten’ (op onze huidige
website heet dit nog ‘snelmenu’). Wanneer je op ‘favorieten’ klikt,
krijg je een menu met daarin snelkoppelingen naar veelgebruikte
items, zoals bijvoorbeeld Magister, Ursula mail, agenda, enzovoorts...

NAVIGEREN VIA: MENUBALK LINKS
Diverse kopjes in de menubalk links bevatten een driehoekje. Dit betekent dat er onder dit kopje een rolmenu zit, met
meerdere opties. Dit geeft de mogelijkheid om snel op zoek
te gaan naar specifieke informatie. De kleuren van het menu
variëren van wit tot donkergrijs: hoe donkerder de kleur, hoe
specifieker de informatie is. Zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld: het absentieformulier is te vinden via: ‘Ouders’ ->
‘Praktische informatie’ -> ‘Heythuysen’ -> ‘Absentie’.

AGENDA-OVERZICHT
Wanneer je klikt op ‘Agenda’ in het
menu links, dan komen een aantal
uitgelichte agenda-items in beeld. Dit
zijn bepaalde gebeurtenissen die we
in de schijnwerpers willen zetten.
Maar, LET OP! Dit zijn niet alle activiteiten die in een bepaalde periode op
de planning staan. Voor een volledig
overzicht kijk je in de jaarplanner (te
benaderen via ‘Favorieten’).
Ook in het agenda-overzicht is een
kleurcodering aangebracht (GEEL =
Heythuysen, BLAUW = Horn, GRIJS =
beide). En, net als bij de nieuwsberichten, is het ook hier mogelijk om
te filteren op ‘opleiding’ en ‘datum’.
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MBO-INFORMATIEAVOND
Beste leerlingen van leerjaar 3 (en ouders / verzorgers),
Op woensdag 30 januari vindt de jaarlijkse MBO 3-avond plaats in het gebouw van Gilde Opleidingen aan de Kerkeveldlaan 1 te Roermond. De middelbare scholen uit Roermond e.o. organiseren een MBO-infoavond voor alle vmbo-leerlingen van leerjaar 3. Deze avond kan als een
voorbereiding worden gezien voor de keuze van de vervolgopleiding.
Op deze avond verstrekt men geen voorlichting over specifieke beroepen en opleidingen, maar
over werkvelden en competenties die met de werksector te maken hebben. “Wat kan ik verwachten en wat verwacht men van mij als ik deze richting kies”
Er wordt gewerkt met 3 rondes van telkens 40 minuten. De eerste ronde begint om 19.00 uur.
Vanwege de grote toeloop mag de leerling slechts 1 persoon meenemen naar deze avond.
Het aanmelden voor deze avond gebeurt digitaal via de special website van Gilde:
https://events.gildeopleidingen.nl/
De leerlingen hebben hiervoor een activatiecode nodig, deze vinden ze in het boekje dat ze binnenkort krijgen van de mentor, of dat ze reeds gekregen hebben. Daarin staat alle relevante informatie nog een keer vermeld. De inschrijving sluit op 21 januari 2019!
Met vriendelijke groet,
G. Verstappen
Decaan
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MEELOOPDAGEN 2019: ANDERE LESTIJDEN!
Op woensdag 16, 23 en 30 januari zijn de meeloopdagen voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de
basisscholen. We willen de toekomstige leerlingen (en hun ouders) laten ervaren hoe het is om
naar Sint Ursula te gaan. We willen daarom onze school ‘in bedrijf’ laten zien en dat betekent dus
dat we de school graag gevuld hebben met leerlingen! Dat heeft natuurlijk enige consequenties.
We hebben tijdens de meeloopdagen een aangepast lesrooster:
11.05 les 4 wordt les 1 45 min
11.50 les 5 wordt les 2 45 min
12.35-13.05 pauze		
30 min
13.05 les 6 wordt les 3 45 min
13.50 les 7 wordt les 4 45 min
14.35 les 8 wordt les 5 45 min
15.20 les 9 wordt les 6 45 min
16.05 einde lesdag
Leerlingen: jullie hebben dus de eerste 3 lesuren vrij, maar zijn later uit omdat de lessen worden
opgeschoven. De roosters zijn een aantal dagen van tevoren zichtbaar in het roosterprogramma
Zermelo. Voor examenklassen kunnen er lessen geplaatst worden op les 3.
Ouders: wilt u er rekening mee houden dat uw zoon/dochter op een later tijdstip thuis is en dat
eventuele bijbaantjes anders geregeld dienen te worden, aangezien dit (ondanks het alternatieve
rooster) natuurlijk gewoon verplichte lesdagen zijn.
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