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INHOUD VAN DIT BULLETIN:
LENTEKRIEBELS. Deze week is het de week van de lentekriebels. Dit is een nationale projectweek waarin 
aandacht is voor relationele en seksuele voorlichting. Deze informatie hebben tieners vaak op de basis-
school gehad. Vooral op de middelbare school gaan die lentekriebels hun eigen weg. LEES VERDER ... 

UITNODIGING INTERACTIEVE OUDERAVOND. In gesprek met je puber over geld. De ouderavond 
Credits van theatergroep PlayBack draait om bewustwording in de omgang met geld. Hoeveel geld hebben 
jongeren eigenlijk echt nodig? Hoe voorkom je als ouder dat je puber verwend wordt? LEES VERDER ... 

WINTERSPORTREIS 2019. De pruiken net afgezet, de carnavalsmuziek nog in het hoofd en het gezicht 
vol met glitters en schmink. Het is dinsdag 5 maart en de bus staat klaar om te vertrekken naar Oostenrijk! 
Stipt om 19.00 uur zet de bus koers richting Gerlitzen, onze wintersportbestemming. LEES VERDER ... 

WAT WIL JE LATER WORDEN? Voor veel scholieren een complexe vraag gezien het grote aanbod. 
Vandaar dat de jeugd in veel plaatsen een handje geholpen wordt met een beroepenbeurs. Zo ook in onze 
regio! In Roermond vond dinsdag 23/2 voor de derde keer ‘Roermond On Stage’ plaats. LEES VERDER ...

BEZOEK MIND MYSTERIE. In het kader van de activiteitenweek bezocht klas 2b1 ‘Mind Mysterie’ in Horst. 
In dit park, gevuld met rariteiten en optische illusies, kun je spelenderwijs aan de slag met allerhande na-
tuurkundige verschijnsels. Zo staat er een heus huis op de kop in het park! LEES VERDER ...

UITNODIGING DEELNAME ONDERZOEK JEUGDHULP. Sinds 2015 zijn gemeenten Weert, Leudal en Ne-
derweert verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning en jeugdhulp. Het is belangrijk om te weten 
hoe de hulp wordt ervaren door de mensen die de hulp nodig hebben. LEES VERDER ...

BEZOEK JEUGDDETENTIE ‘HET KEERPUNT’. Op woensdag 27/2 hebben 3b1 en 3b2 een bezoek ge-
bracht aan de jeugdgevangenis ‘Het Keerpunt’ in Cadier en Keer. Om 12.00 uur zijn we met auto’s richting 
Maastricht vertrokken. De aankomst bij de jeugdgevangenis was meteen indrukwekkend. LEES VERDER ...

BLACKLIGHT VOETBALTOERNOOI LEERJAAR 2. In het kader van de Leudalse sportweek wordt op 
woensdag 10/4 (13.30u-16.00u) een blacklight voetbaltoernooi voor leerjaar 2 georganiseerd door Leudal 
Energiek in samenwerking met de KNVB. Iedereen uit lj. 2 mag zich hiervoor opgeven. LEES VERDER ... 

> > > ZIE VOLGENDE PAGINA VOOR VERVOLG INHOUDSOPGAVE > > > 



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.

infobulletin 10 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019)

INHOUD VAN DIT BULLETIN:

25 maart - Ouderavond lj. 1 + 2 + 3 (t/m 26 maart)

27 maart - Toetsvrij (t/m 29 maart)

01 april - Toetsweek lj. 1 + 2 / SE-week lj. 3 + 4 (t/m 5 april)

02 april - Start digitale examens

04 april - Start CSPE beroepsgerichte vakken

08 april - Start stage lj. 3 (t/m 19 april)

11 april  - Infobulletin 11

15 april  - Uitreiken rapport lj. 4

16 april - Laatste LesDag lj. 4

17 april  - Activiteitendagen lj. 2 (t/m 19 april)

17 april  - Berlijnreis lj. 4 (t/m 19 april)

19 april  - Dag tegen het pesten

20 april - Meivakantie (t/m 5 mei)

06 mei  - Start digitale examens BB en KB (t/m 21 mei)

06 mei  - Examentraining 4GT (t/m 8 mei)

08 mei  - Brugklaskamp (t/m 10 mei)

09 mei  - Start centrale examens GT (t/m 21 mei)

BELANGRIJKE DATA

LESMARATHON 4GT. Voor het vak ‘evenementen’ (economie & ondernemen) hebben leerlingen zelf als 
opdracht een evenement georganiseerd: een lesmarathon. Deze lesmarathon moest voor een goed doel 
zijn, de leerlingen hebben samen voor het goede doel WNF gekozen. LEES VERDER ...

EXCURSIE MÖNCHENGLADBACH. Voor het vak retail-Duits E&O zijn we naar een school in Mönchenglad-
bach gegaan. Onze leerlingen moesten vooraf vragen bedenken voor de leerlingen daar en ze moesten iets 
over zichzelf vertellen in het Duits. Ze moesten de Duitse leerlingen ook vragen stellen. LEES VERDER ...

INFORMATIE EXAMENKLASSEN. De laatste voorbereidingen voor het examen zijn volop bezig. Volgende 
week hebben de leerlingen hun laatste toetsweek (1 april t/m 5 april). Daarna beginnen de praktijkexamens 
(CSPE en CPE) en/of hebben de leerlingen nog lessen in de examenvakken. LEES VERDER ...

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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       LENTEKRIEBELS
Deze week is het de week van de lentekriebels. Dit is een nationale projectweek waarin aandacht 
is voor relationele en seksuele voorlichting. Deze informatie hebben tieners vaak op de basisschool 
gehad. Vooral op de middelbare school gaan die lentekriebels hun eigen weg. Tieners gaan steeds 
meer op ontdekking uit, hierin zien we verschillen. Tieners die regelmatig intens verliefd zijn en 
tieners die met hele andere dingen bezig zijn. Wat overeenkomt is dat vrienden belangrijk zijn en 
dat ze samen afspreken.
Doordat sociale media steeds meer invloed hebben en omdat er eerst op internet gegoogeld wordt 
wanneer men iets wil weten, is het voor tieners belangrijk om juiste informatie te krijgen. Ook 
over het onderwerp seks en relaties.

Hier 3 tips:
1. Creëer een situatie waarin je elkaar niet direct hoeft aan te kijken. Voor kinderen is het gemak-

kelijker om over een gevoelig onderwerp te praten als ze u niet direct hoeven aan te kijken. U 
kunt bijvoorbeeld een gesprek beginnen tijdens de afwas, het autowassen of in de auto.

2. Praat over zaken die ze online tegenkomen of een krantenartikel dat u tegenkomt en gebruik 
dat om te praten over eigen grenzen en hoe zij hierover denken of hiermee omgaan.

3. Respecteer dat kinderen behoefte hebben aan een beetje zelfstandigheid en privacy. Maak 
er bijvoorbeeld geen probleem van als uw kind vindt dat u eerst moet kloppen voordat u zijn 
kamer binnenkomt.

Wilt u meer weten, kijk dan HIER.

TERUG NAAR INHOUD

	

ACTIVITEITEN CJG-ML IN MAART 2019

Workshop ZELFREDZAAMHEID STIMULEREN BIJ TIENERS      
Het is altijd moeilijk voor ouders als tieners vaker van huis zijn en beïnvloed worden door vrienden om 
dingen te doen die niet altijd goed voor hen zijn. Ouders kunnen hun tieners helpen om te gaan met de 
uitdagingen die ze tegenkomen. Maar hoe doet u dat nou, op een positieve manier? Zodat het geen straf 
is, maar u als ouder en uw tiener het beide prettig vinden? Dat leert u in deze workshop!
Woensdag 27 maart 19.30-21.30 uur, CJG Roerdalen

Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN
Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze workshop worden tips 
gegeven om uw kind makkelijk naar bed te laten gaan, in bed te laten blijven, door te laten slapen en 's 
ochtend niet te vroeg uit bed te laten komen. Je krijgt ook informatie over oorzaken van slaapproblemen. 
Met deze tips en informatie maakt u een persoonlijk plan om de problemen rond het naar bed gaan en/of 
het slapen aan te pakken. 
Woensdag 3 april 9.00-11.00 uur, CJG Zandkuilweg 8 in Maasbracht

Gratis deelname. 
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl     
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg  

https://www.cjgml.nl/pagina/puber/groei-en-ontwikkeling/seksuele-ontwikkeling/483685
mailto:info%40cjgml.nl?subject=
http://www.cjgml.nl
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In	gesprek	met	je	puber	over	geld	
Interactieve	ouderavond	die	je	niet	wil	missen!	
	
De	interactieve	ouderavond	Credits	van	
theatergroep	PlayBack	draait	om	bewustwording	
in	de	omgang	met	geld.	Hoeveel	geld	hebben	
jongeren	nou	eigenlijk	echt	nodig?	Hoe	voorkom	
je	als	ouder	dat	je	puber	verwend	wordt	of	in	de	
schulden	raakt?	Wat	geef	je	je	kind	mee	als	hij	op	
z’n	achttiende	zijn/	haar	eigen	geld	moet	
beheren? 
 
“Waarom krijg ik dat niet van jullie?”, “ Please??” 
	
Hoe	ga	jij	om	met	deze	smeekbedes?	Uit	onderzoek	blijkt	dat	iets	meer	dan	1	op	de	10	
jongeren	regelmatig	geld	tekort	komt.	Jongeren	zien	geld	vooral	als	een	middel	om	leuke	
dingen	te	doen.	Overige	geldzaken	zoals	sparen	schuiven	ze	vaak	zo	lang	mogelijk	voor	zich	uit.	
Ouders	spelen	een	essentiële	rol	in	de	financiële	opvoeding	van	hun	kind.		
Het	Kwadrant	biedt	in	samenwerking	met	Theatergroep	PlayBack	de	thema-avond	Credits	aan.	Een	feest	
der	herkenning,	maar	bovenal	een	relevante	ouderavond	gericht	op	waarachtige	communicatie	tussen	
ouders	en	hun	pubers.		
	
Voorkomen	van	verwengedrag	
Het	verlangen	naar	spullen.	Erbij	horen.	Er	zijn	genoeg	redenen	
voor	jouw	puber	om	te	denken:	‘Ik	voel	me	beter	als	ik	deze	
schoenen	aan	heb.’	En	als	hij	het	niet	voor	elkaar	krijgt,	dan	
wordt	hij	chagrijnig.	Maar	kinderen	die	leren	omgaan	met	een	
uitgestelde	beloning,	blijken	later	beter	te	sparen.	Hoe	laat	je	
jouw	kind	hier	zelf	over	besteding	nadenken	en	wat	geef	je	hem	
mee	voordat	hij	op	zijn	achttiende	z’n	eigen	geld	moet	beheren?		
	
Over	PlayBack		
Het	professionele	acteursteam	van	PlayBack	houdt	ouders	op	
een	treffende	en	luchtige	wijze	een	spiegel	voor	aan	de	hand	
van	herkenbare	en	soms	hilarische	scènes	aan	de	keukentafel.	
Onder	leiding	van	een	ervaren	gespreksleider	met	veel	kennis	
over	dit	thema	onderzoekt	PlayBack	wat	het	effect	is	van	
verschillende	opvoedstijlen	en	keuzes	op	het	gedrag	van	
weerbarstige	pubers.	PlayBack	werkte	voor	Credits	en	Rijk	
samen	met	het	Nibud,	Wijzer	in	Geldzaken	en	Lef!	
	
Wanneer:	Donderdag	28	maart	2019	
Inloop	vanaf	18.30uur,	start:	19.00	uur		
Einde	21.00	uur	dan	gelegenheid	tot	napraten.		
Waar:												Aula	het	Kwadrant	in	Weert	
Voor	wie:					Voor	alle	ouders	van	leerlingen	op	het	voortgezet	onderwijs	en	ouders	van	groep	8	
Kosten:									Gratis	
Aanmelden:	Verplicht	en	kan	HIER	

Een greep u it  react ies  van vorige 
bezoekers  

• ‘Naast heel knap acteerwerk, bleek 
Theatergroep PlayBack ook erg goed 
in het voeren van een interessant 
nagesprek met de leerlingen.’ 
Peet van Duijnhoven, projectleider 
Kunst- en Cultuureducatie DOK Delft 
 

• ‘Feest der herkenning. Humorvol 
kijken, meedoen met sketches en 
samen werken met andere 
opvoeders aan goede communicatie 
met je puber.’  
Liesbeth Leijnse, Gemeente Ouder-
Amstel 
 

• ‘Als ouder ben je nooit te oud om te 
leren, dat blijkt maar weer eens 
tijdens Credits.’  
Benjamin Rutjens, Rabobank Rijn en 
Veenstromen 

UITNODIGING 

TERUG NAAR INHOUD

https://www.cjgml.nl/showform.asp?frm_id=1600
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WAT WIL JE LATER WORDEN? 
Voor veel scholieren een complexe vraag gezien het grote aanbod.

Vandaar dat de jeugd in veel plaatsen een handje geholpen wordt met een beroepenbeurs. Zo 
ook in onze regio! In de Jo Gerrishal in Roermond vond dinsdag 23 maart voor de derde keer 
‘Roermond On Stage’ plaats. Vmbo’ers uit heel Midden-Limburg konden er kennis maken met 
talloze verschillende beroepen. Daaronder ook niet alledaagse baantjes als tatoeëerder, vliegtuig-
technicus, dj of lijstenmaker. De leerlingen hebben tijdens deze beroepenbeurs contacten gelegd 
met professionals uit het werkveld en een afspraak gemaakt voor de Doe-Dag. Op deze Doe-Dag 
(dinsdag 19 maart) zijn de leerlingen twee dagdelen te gast geweest bij de bedrijven van hun keu-
ze. Daar hebben ze meer geleerd over de beroepen en hun toekomstige werkveld.

TERUG NAAR INHOUD
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BEZOEK MIND MYSTERIE
In het kader van de activiteitenweek bezocht klas 2b1 ‘Mind Mysterie’ in Horst. In dit park, gevuld 
met rariteiten en optische illusies, kun je spelenderwijs aan de slag met allerhande natuurkundige 
verschijnsels. Zo staat er een heus huis op de kop in het park! Ook kun je verdwalen in het spie-
geldoolhof en je ogen uitkijken in het museum. 

TERUG NAAR INHOUD
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UITNODIGING DEELNAME ONDERZOEK JEUGDHULP

Beste jongere, ouder of verzorger,

Sinds 2015 zijn gemeenten Weert, Leudal en Nederweert verantwoordelijk voor het bieden van 
ondersteuning en jeugdhulp aan kinderen en jongeren en hun ouder(s) of verzorger(s). Het is be-
langrijk om te weten hoe de hulp wordt ervaren door de mensen die de hulp nodig hebben. Wat 
gaat goed? Wat moet beter? Daarom doen de rekenkamers voor deze drie gemeenten samen met 
onderzoeksbureau StoryConnect nu een onafhankelijk onderzoek naar de jeugdhulp. Om goed 
zicht op de situatie te krijgen willen zij zo veel mogelijk persoonlijke ervaringen horen van mensen 
die het afgelopen jaar ondersteuning of hulp hebben ontvangen of gezocht. Daarvoor is een online 
Vertelpunt ingericht.

De rekenkamers en de gemeenten beschikken niet over jullie gegevens. Daarom hebben zij ons 
gevraagd deze uitnodiging te versturen aan jongeren en ouders/verzorgers die bij ons bekend zijn. 
In DIT DOCUMENT geven de onderzoekers meer informatie over dit onderzoek.  

Jullie worden van harte uitgenodigd om anoniem deel te nemen aan dit onderzoek en jullie erva-
ringen over de ontvangen hulp te delen in het online Vertelpunt. Dit duurt ongeveer 10 minuten. 

KLIK HIER om jullie ervaringen te delen in het online Vertelpunt.

Goed om te weten:
• Het Vertelpunt heeft drie versies: een versie voor jongeren vanaf 10-12 jaar om zelfstandig te 

gebruiken, een versie voor ouders/verzorgers en een versie voor kinderen tot 10-12 jaar om 
samen met een ouder/verzorger te gebruiken. 

• Het kan het zijn dat jullie ook van andere instellingen een uitnodiging voor dit onderzoek 
ontvangen. Uit privacyoverwegingen is het helaas niet mogelijk om dit te voorkomen. Onze 
excuses hiervoor.

• Het Vertelpunt kan meerdere malen ingevuld worden, bijvoorbeeld voor verschillende ervarin-
gen of voor verschillende kinderen. 

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met StoryConnect, het onderzoeksbureau dat dit on-
derzoek helpt uitvoeren via jeugdhulp@storyconnect.nl. 

Alvast hartelijk bedankt voor het delen van jullie ervaringen! 

Met vriendelijke groeten,

Namens de rekenkamer(commissie(s) Weert, Leudal en Nederweert,

SG. Sint Ursula, locatie Heythuysen

TERUG NAAR INHOUD

https://drive.google.com/open?id=1kJTlsFCYsAPxQizlEbQguhhR-68smD97
http://www.storyconnect.nl/wln
mailto:jeugdhulp%40storyconnect.nl?subject=


infobulletin 10 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019)    -    21 maart 2019, 9:24

Pagina 8 van 12

BEZOEK JEUGDDETENTIE ‘HET KEERPUNT’
Op woensdag 27 februari hebben de klassen 3b1 en 3b2 een bezoek gebracht aan de jeugdge-
vangenis ‘Het Keerpunt’ in Cadier en Keer. Om 12.00 uur zijn we met auto’s richting Maastricht 
vertrokken. De aankomst bij de jeugdgevangenis was meteen indrukwekkend. Een oud klooster 
met een enorm hekwerk eromheen. Bij binnenkomst moest iedereen door de metaaldetectie en 
werden alle telefoons ingenomen.

We begonnen de middag met een presentatie over jeugddetentie. In deze presentatie werd met 
name ingegaan op de volgende vragen:
• Hoe ziet het rechtssysteem er in Nederland uit? 
• Wanneer kom je terecht in de jeugdgevangenis? 
• Hoe ziet het leven in een jeugdgevangenis eruit? 

Na de presentatie kregen we een indrukwekkende rondleiding. We hebben bijna alles gezien. De 
cellen, de isoleercellen, de buitenplaats, de gezamenlijke ruimte, de leslokalen, de sportzaal en 
noem maar op!

Wij kijken terug op een zeer geslaagde activiteit en bedanken de medewerkers van ‘het Keerpunt’ 
voor deze bijzondere middag.

TERUG NAAR INHOUD
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WINTERSPORTREIS 2019
De pruiken net afgezet, de carnavalsmuziek nog in het hoofd en het gezicht vol met glitters en schmink. Het is 
dinsdag 5 maart en de bus staat klaar om te vertrekken naar Oostenrijk! Nadat iedereen zich gemeld heeft en de 
bagage ingeladen is, trekken we met een grote polonaise de bus in. Stipt om 19.00 uur zet de bus koers richting 
Gerlitzen, onze wintersportbestemming van 2019.

TERUG NAAR INHOUD

Na een soepel verlopen busreis rijden 
we het mooie witte paradijs (Oosten-
rijk) binnen. Iedereen wordt lang-
zaam wakker en kan genieten van 
het prachtige landschap! Rond 8.00 
uur arriveren we, na een reis van 
ruim 1000 kilometer, op de plaats 
van bestemming, Hotel Schluga. We 
hebben geluk, want we kunnen me-
teen op onze eigen kamers. Omkle-
den, het juiste materiaal zoeken en 
zo snel mogelijk naar de gondel! Dit 
is voor velen meteen een spannend 
moment. De eerste keer in de skilift 
en die gaat steil omhoog!
Op 1500 meter hoogte stappen we de 
gondel uit, hier beginnen we meteen 
met de lessen. De meeste leerlingen 
zijn beginners, dit betekent veel val-
len en opstaan de eerste dagen! Om 
12.30 uur is iedereen toe aan pauze. 
De schnitzels, spare-ribs, pizza’s en 
hamburgers smaken héééérlijk!            
’s Middags gaan we vrolijk verder 
met skiën en boarden. Om 16.00 
uur brengt de gondel ons weer naar 
beneden. Daar staat de skibus klaar 
en deze brengt ons naar het hotel, 
lekker douchen en aanschuiven voor 
het drie-gangen-diner. Na het eten 
schuiven nog enkele leerlingen aan 
voor de spellenavond. Dit duurt niet 
heel lang. Iedereen is doodmoe en 
kruipt lekker vroeg onder de lakens! 
Dit is ook verstandig, want ontbijten 
doen we om 7.30 uur! Vroeg uit de 

veren dus!
Op donderdag en vrijdag hebben de 
leerlingen veel geleerd. Ze boeken 
vooruitgang en krijgen steeds meer 
plezier in het skiën/snowboarden. De 
weergoden hebben ons alles types 
weer voorgeschoteld. Het heeft ge-
sneeuwd, het is bewolkt geweest, op 
de top hebben we flinke wind gehad, 
maar gelukkig had de zon de over-
hand! Genieten dus!
Ook in de avonden zitten we niet 
stil! Donderdagavond spelen we de 
spannende ‘Ursula Quiz-night’! Na 
een felle strijd, vier categorieën en 
meer dan veertig vragen verder, 
staan de teams nagenoeg gelijk. De 
muziekronde en de joker hebben uit-
eindelijk de beslissing gebracht. Na 
de quiz zakte de energie weg en was 
het bedtijd, dachten we! Wij hadden 
er geen rekening mee gehouden dat 
een leerling de deurstijl wilde koppen. 
Gevolg: een aardige hoofdwond, een 
ritje naar het ziekenhuis, vijf hechtin-
gen en toch wat later naar bed. Ge-
lukkig mocht de betreffende leerling 
na één dagje rust weer ‘gewoon’ de 
piste op.
Vrijdagavond hebben de ski- en 
snowboarddocenten een fakkeltocht 
uitgezet. Na een gezellige tocht en 
een aantal groepsopdrachten onder-
weg komt iedereen veilig terug bij 
Hotel Schluga. Nog even napraten en 
weer lekker naar bed.

En dan is het alweer zaterdag. We-
derom moeten we vroeg uit de ve-
ren. Om 9.15 uur vertrekt de bus naar 
de skilift. Voor die tijd moeten alle 
koffers ingepakt zijn, de kamers leeg 
zijn en vergeet het ontbijt uiteraard 
niet! Onze complimenten, iedereen is 
ruim op tijd bij de bus. Na een misti-
ge ochtend genieten we in de middag 
weer van een stralende zon! Het is 
inmiddels bijna 16.00 uur en de laat-
ste leerlingen en docenten melden 
zich bij de gondel. De laatste meters 
in de sneeuw zitten erop.
Voor de laatste keer deze reis schotelt 
de hoteleigenaresse ons een heerlijke 
maaltijd voor. Het is nu tijd om alle 
bagage in te laden, een fijn plekje 
in de bus te zoeken en te beginnen 
aan de terugreis. Na een lange, maar 
heerlijk rustige busreis zijn we weer 
veilig terug in Heythuysen.
Wij kijken terug op een zeer geslaag-
de wintersportreis. Jullie waren een 
supergroep! Geen ‘zware’ ongeluk-
ken op de piste, veel geleerd en vol 
mooie herinneringen zijn we allemaal 
veilig thuis gekomen!

Wij hebben ervan genoten! Graag 
zien we jullie allemaal terug tijdens 
de reünie. Hier zullen we onder het 
genot van een barbecue gezamen-
lijk naar de film kijken en alle leuke 
momenten nog een keer samen be-
leven!
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BLACKLIGHT VOETBALTOERNOOI LEERJAAR 2
In het kader van de Leudalse sportweek wordt op woensdag 10 april (13.30u-16.00u) een blacklight voet-
baltoernooi voor leerjaar 2 georganiseerd door Leudal Energiek in samenwerking met de KNVB. Iedereen 
uit leerjaar 2 mag zich hiervoor opgeven, of je nu op voetbal zit of niet. Leerlingen die zich niet opgeven 
volgen de reguliere lessen.

TERUG NAAR INHOUD

EXCURSIE MÖNCHENGLADBACH
Voor het vak retail Duits van E&O zijn we naar een school in 
Mönchengladbach gegaan. We hebben vooraf vragen moeten 
bedenken voor de leerlingen en we wisten dat we iets over ons-
zelf moesten vertellen in het Duits. Je moest de Duitse leerlingen 
ook vragen stellen over wat zij precies voor opleiding volgen. 
Toen we dat hadden gedaan, kregen we ook nog een rondleiding 
door de school, en lieten ze ons plekken zien waar zij vooral les-
sen volgden. Ze hadden daar ook een vliegtuigsimulator: dat was 
wel leuk om te doen! 
Het was moeilijk om met de Duitse leerlingen te communiceren. 
Het Duits praten was moeilijk, soms zijn we overgegaan op En-
gels of hebben we Google Translate erbij gebruikt. Toen we klaar 
waren in de school, mochten we door de stad heen lopen en dat 
was best leuk, Was een hele mooie stad om door heen te lopen. 

De leerlingen van 4b1, 4b3 en 4k1 van de afdeling E&O

De sporthal wordt omgetoverd 
tot een donkere hal met black-
light-verlichting, waardoor al-
leen de spelers (allemaal in een 
wit t-shirt), de bal, de goals en 
de belijning zichtbaar zijn.
Deze week zullen Wesley Riet-
jens en Dave Soentjens tijdens 
de mentorlessen langskomen, 
om de leerlingen enthousiast te 
maken. De leerlingen kunnen 
zich vanaf vrijdag 22 maart via 
een link in de schoolmail aan-
melden. We hopen op veel en-
thousiaste deelnemers.

TERUG NAAR INHOUD
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LESMARATHON 4GT
Voor het vak ‘evenementen’ (economie 
& ondernemen) hebben wij als opdracht 
een evenement georganiseerd. Samen 
hebben wij besloten om een lesmara-
thon te organiseren voor de leerlingen 
van 4GT. De lesmarathon moest voor 
een goed doel zijn, wij hebben samen 
voor het goede doel WNF gekozen.

Tijdens deze lesmarathon was het de 
bedoeling om de gehele nacht wak-
ker te blijven om geld op te halen voor 
het WNF. Dit hebben wij gedaan door 
middel van activiteiten die in de nacht 
werden georganiseerd. Ook hebben de 
leerlingen allemaal een sponsorblad 
mee naar huis gekregen om sponsors 
te zoeken. Samen heeft dit een bedrag 
van €626,04 opgeleverd voor het WNF.

Bij het organiseren van de lesmarthon 
kwamen veel dingen kijken. Zo moest 
er een programma gemaakt worden. 
Een nachtvullend programma, van het 
moment dat we op school aankwamen 
totdat we naar huis gingen. We heb-
ben de gehele nacht verschillende acti-
viteiten gedaan, zoals: pizza’s bakken, 
sportactiviteiten, film kijken en een quiz 
gedaan.

De quiz die we in de nacht hebben 
gedaan moest ook zelf gemaakt wor-
den. We hebben hiervoor verschillen-
de vragen bedacht. Ook moesten wij 
een draaiboek maken. In het draaiboek 
stond het programma, de leerlingenlijst 
en corveelijsten.

We hebben er hard voor gewerkt en kij-
ken terug op een gezellige en geslaagde 
lesmarathon!

Met vriendelijke groet,

Daan Heerschap, Bram Strijbos, 
Lars Simons en Jessica Berkers

TERUG NAAR INHOUD
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INFORMATIE EXAMENKLASSEN
De laatste voorbereidingen voor het examen zijn volop bezig. Volgende week hebben de leerlin-
gen hun laatste toetsweek (1 april t/m 5 april). Daarna beginnen de praktijkexamens (CSPE en 
CPE) en/of hebben de leerlingen nog lessen in de examenvakken.

De precieze planning en tijden van de examens staan ook in de JAARPLANNER op onze site. Alle 
leerlingen krijgen 15 april een exameninstructie en een boekje met informatie.

Examenperiode 2018-2019

Voor basis en kader: 
• De tijden van het CSPE worden via de vakdocent aan de leerlingen doorgegeven.
• Leerlingen van BWI (4b1, 4b2, 4k1) hebben week 15 gewoon les, aangezien zij geen CSPE 

hebben. In week 16 hebben ze een aangepast rooster.  
• Voor de overige klassen is er in week 15 en 16 een aangepast rooster. Dit is voor elke klas 

anders en is zichtbaar in Zermelo.
• Deze lessen zijn voor leerlingen verplicht, tenzij dit in het rooster anders is aangegeven.  
• In week 16 kunnen facultatieve lessen worden gepland. Dit kan op aanvraag van de leerling of 

de docent maakt hiervoor afspraken met de desbetreffende klas/leerling. 

Voor gemengd/ theoretisch: 
• Leerlingen volgen hun rooster.
• Deze lessen zijn voor leerlingen verplicht, tenzij dit in het rooster anders is aangegeven. 
• Leerlingen die hun CSPE of CPE hebben worden voor die dag vrij geroosterd. 
• In week 16 en 19 kunnen facultatieve lessen worden gepland. Dit kan op aanvraag van de 

leerling of de docent maakt hiervoor afspraken met de desbetreffende klas/leerling. 

TERUG NAAR INHOUD

Anti-spiek-maatregelen op het examen? Zo kan het ook!

https://www.ursula.nl/jaarplanner/

