
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.
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INHOUD VAN DIT BULLETIN:
OUDERS VOOR OUDERS
De ouderraad is er voor ouders! We willen jullie dan ook regelmatig op de hoogte stellen van 
onderwerpen die we bespreken. LEES VERDER OP PAGINA 2 en 3

JUBILEUM-HARMONIEORKEST
Voor 100 jarig bestaan van SG Sint Ursula Horn en het 25-jarig bestaan van SG Sint Ursula 
Heythuysen zal er een jubileum harmonieorkest optreden. LEES VERDER OP PAGINA 4

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Informatie over het geven van complimenten en een overzicht van de activiteiten in juli en sep-
tember 2019. LEES VERDER OP PAGINA 4 en 5

BELANGRIJKE DATA

mailto:infobulletin-horn%40ursula.nl?subject=
http://www.ursula.nl/horn/actueel/kalender/
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OUDERS VOOR OUDERS

De ouderraad is er voor ouders! We willen jullie dan ook regelmatig op de hoogte stellen van 
onderwerpen die we bespreken binnen de ouderraad en activiteiten die we organiseren. Dit keer 
namen we afscheid van twee leden en informeren we je over onder andere de ontwikkelingen 
met betrekking tot de studyhall en de aanpak psychosociale gezondheid. Tevens is er een aantal 
veranderingen in het lesrooster op handen, wordt de managementstructuur aangepast en is de 
datum van Focus op Beroep verschoven.

Afscheid Margreet Ouborg en Frank Severens 

Tijdens de vergadering namen we wegens eindexamens afscheid 
van Margreet Ouborg en Frank Severens. Beiden zijn zo’n 6 jaar lid 
geweest van de ouderraad. Margreet en Frank, hartelijk bedankt 
voor jullie jarenlange inzet en betrokkenheid bij de ouderraad!

Wat kwam ter sprake? 

• De studyhall is een manier om geplande lesuitval zinvol in te 
vullen. Docenten die van tevoren weten dat ze uitvallen, be-
reiden een programma voor waar leerlingen zelfstandig onder 
begeleiding aan moeten werken in de studyhall. Zoals al eerder 
aangegeven, zijn hierbij verbeterpunten mogelijk. Afgelopen 
maanden is hier veel over gesproken. De ervaren problemen komen erop neer dat de stu-
dyhall niet-flexibel is, bijvoorbeeld bij uitval van het eerste en het laatste lesuur; er liggen 
niet altijd opdrachten van docenten, zodat leerlingen weinig te doen hebben; het toezicht 
is onvoldoende flexibel of juist te streng en momenteel zijn er maar liefst 3 plekken in de 
school waar leerlingen opgevangen worden. De studyhall krijgt met het nieuwe schooljaar 
een nieuwe opzet, die hopelijk tegemoetkomt aan de gestelde tekortkomingen. De school in-
formeert u hierover in het nieuwe schooljaar, evenals over het ontstaan van lesuitval en hoe 
dit staat ten opzichte van de wettelijk verplichte onderwijstijd. We blijven het volgen. 

• In het komend schooljaar zal de managementstructuur van Scholengemeenschap Ursula 
veranderen. De directie zal bestaan uit een directeur, een adjunct-directeur en vooralsnog 9 
teamleiders, 5 van locatie Horn en 4 van locatie Heythuysen. In latere instantie zal het aan-
tal teamleiders teruggebracht worden naar 7. Verder vinden er komend schooljaar nog geen 
veranderingen voor leerlingen en ouders plaats. 

• Wist u dat de landelijk verplichte ontwikkeltijd voor docenten het komend schooljaar ingevuld 
gaat worden met 5 gezamenlijke dagen voor alle docenten? 

• Het tevredenheidsonderzoek kwam ter sprake. De oudertevredenheid scoort een 8,0 en dat 
is een verbetering met 0,2 ten opzichte van vorig schooljaar. 

• Het lesrooster gaat komend jaar veranderen: Innova zal op alle afdelingen van leerjaar 1 en 
2 anders aangeboden worden onder de nieuwe naam ‘design & technology’. De geniushours 
gaan in het lesrooster van alle klassen van leerjaar 1 en 2 opgenomen worden. En LEVO zal 
geschrapt worden in de bovenbouw.

LEES VERDER -->
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• Focus op Beroep zal komend schooljaar plaatsvinden op 14 mei 2020 in plaats van oktober 
2019. 

• Al een aantal keren informeerden wij u over het belang van sociale veiligheid op school en 
een goede psychosociale gezondheid van onze kinderen. Aan dit thema wijdden we een ou-
deravond in februari. De school heeft de volgende stappen gezet: 
  - Vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs is erop ingezet  
   dat de docent signaleert en doorverwijst 
  - Het contact met het CJG is aangetrokken. Iedere dinsdagmiddag is het CJG  
   op school voor leerlingen en ouders. Leerlingen derde klassen hebben voor 
   lichting gehad wat CJG kan betekenen. Leerlingen van leerjaar 1 en 2 heb 
   ben vaak nog nauwe contacten met ouders en mentoren, daarom is  
   gekozen voor leerjaar 3. 
  - Stroomdiagrammen: deze geven duidelijkheid naar wie je in welke situaties  
   toe kan. 
  - Er zijn 2 leerlingbegeleiders: Paul Beurskens en Dianne Nijs.

  - Binnen Geniushours is een Mindlab: hoe kun je werken aan jezelf. Genius 
   hours worden doorgevoerd naar alle leerjaren onderbouw en gegeven door  
   betrokken leerkrachten.
  - Ouders kunnen de mentor inlichten bij depressie. Dit is intern besproken.
  - Docenten onderbouw worden geschoold in signaleren.
  - Project Less Depress: de scholen binnen het samenwerkingsverband willen  
   dit project gezamenlijk oppakken.

In plaats van de Geniushours kan een leerling ook studieles krijgen. Daarom zal het Mindlab niet 
per definitie komen bij leerlingen die het nodig hebben. Dit thema blijft onze aandacht hebben.

We wensen alle leerlingen een goede proefwerkweek toe en voor iedereen alvast een hele fijne 
zomervakantie!

Vragen of opmerkingen?

Heb je een vraag over de gang van zaken op school? Of wil je iets kwijt, over je kind of over 
iets wat je opvalt? Stuur een e-mail naar: oudersvoorouders.ursula@gmail.com of spreek ons 
aan. In de schoolgids vind je de ledenlijst.

Wil je ook meepraten?

Meld je dan aan bij de ouderraad! Je bent van harte welkom.

TERUG NAAR INHOUD

HET BOEKENFONDS

Het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 7e lesuur geopend.

TERUG NAAR INHOUD

mailto:oudersvoorouders.ursula%40gmail.com?subject=
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JUBILEUM-HARMONIEORKEST

In het kader van het 100 jarig bestaan van SG Sint Ursula Horn en het 25-jarig bestaan van SG 
Sint Ursula Heythuysen zal er een jubileum harmonieorkest optreden. Dit optreden vindt plaats 
op zondag 8 december in de Oranjerie te Roermond, als afsluiting van het jubileumjaar 2019.
Het orkest zal bestaan uit (oud-)leerlingen en (oud-)collega’s en wordt gedirigeerd door 
oud-leerling Jac Sniekers (hoornist en dirigent) uit Thorn. Oud-leerlingen zijn meer dan welkom 
om zich in te schrijven.

Middels dit formulier maak je kenbaar deel te willen 
nemen aan dit jubileum harmonieorkest. 

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 1 september 2019!

COMPLIMENTEN GEVEN

Het is belangrijk om te letten op wat je kind goed doet. 
Geef je kind regelmatig een compliment.

Hierbij 3 tips over het geven van complimenten:
1. Een schouderklopje doet wonderen Veel ouders denken dat hun kind wel merkt dat ze  

tevreden zijn. Dat is meestal ook zo, maar het is beter om het ook onder woorden te bren-
gen. Regelmatig laten weten dat je kind iets goed doet, zorgt ervoor dat het zich gezien 
voelt. Het bevordert het zelfvertrouwen van je kind en vergroot de kans dat het dat gedrag 
vaker zal vertonen.

2. Hoe geef je een complimentje?
• Let heel bewust op wat je kind allemaal goed doet. Merk bijvoorbeeld op dat het de eigen 

kamer heeft opgeruimd.
• Benoem het goede gedrag: ‘Hé, jij hebt je kamer opgeruimd!’
• Zeg er iets aardigs over: ‘Wat fijn dat je alles zo goed hebt opgeruimd.’
• Zwak je compliment aan het eind niet af. Zeg dus bijvoorbeeld niet: ‘Ik zou blij zijn als je 

altijd zo je best deed.’
• Let op hoe je kind reageert. Het is waarschijnlijk ook tevreden over zichzelf, maar doet mis-

schien een beetje onverschillig.
3. Een compliment ontvangen
Misschien merk je het effect niet meteen. Pubers hebben soms meer moeite om complimen-
ten te ontvangen dan jongere kinderen. Ze kunnen denken dat er wel iets achter zal zitten. Pas 
daarom op om geen verborgen kritiek in je complimenten te geven! Zelfs al reageren pubers 
soms nors, ze hebben bevestiging van jou toch hard nodig.

Wil je meer weten over complimenten geven kijk dan HIER

TERUG NAAR INHOUD

LEES VERDER -->

https://www.opvoeden.nl/complimenten-geven-829/
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ACTIVITEITEN CJG-ML IN JULI EN SEPTEMBER 2019

Plezier op school training (voor aanstaande brugklassers)       

Zomertraining voor aanstaande brugklassers over het omgaan met anderen.
De overgang naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen die op de basisschool gepest
werden of problemen hadden in de omgang met andere kinderen, extra moeilijk zijn. Het
maken van een goede start is erg belangrijk om te voorkomen dat deze problemen zich op
de nieuwe school herhalen. De zomertraining “Plezier op school” hoopt aanstaande
brugklassers daarbij te kunnen helpen. Info en aanmelden via de website van CJGML.

Lezing VEERKRACHTIGE KINDEREN (0-12jr) 

Eén van de belangrijke taken binnen de opvoeding is kinderen te leren omgaan met gevoelens. 
Elk kind krijgt in het leven te maken met tegenslag of stress. Heeft jouw kind voldoende veer-
kracht om hier goed mee om te kunnen gaan? Welke vaardigheden heeft je kind hiervoor 
nodig? 
Donderdag 5 september 19.30-21.30 uur, CJG Vogelsbleek 10 Weert

Workshop TIENERS LATEN MEEWERKEN     
  
Veer ouders hebben te maken met periodes waarin hun tieners tegendraads zijn. Het kan een 
hele uitdaging zijn om te weten wanneer je de toenemende onafhankelijkheid van je tiener moet
respecteren en wanneer je er op staat dat hij/zij doet wat je vraagt. Maar hoe doe je dat nou, 
op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je tiener het beide prettig 
vinden? Dat leer je in deze workshop!
Woensdag 11 september 19.30-21.30 uur, CJG Bredeweg 239d Roermond

Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN 

Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze workshop 
worden tips gegeven om je 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 maak je een persoonlijk plan om de 
problemen rond het naar bed gaan en/of het slapen aan te pakken.
Woensdag 18 september 9.00-11.00 uur, CJG Zandkuilweg 8 Maasbracht

Gratis deelname.
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

TERUG NAAR INHOUD
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http://www.cjgml.nl

