
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 3 à 4 schoolweken. Kopij kunt u inleveren bij de eindredacteur, dhr. Ruud Hermans 
(ruudhermans@ursula.nl). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schoolleiding.

infobulletin 1 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2019-2020)

INHOUD VAN DIT BULLETIN:

AANDACHTSPUNTEN OPHALEN BOEKEN! Iedere leerling heeft, als het goed is, afgelopen week zijn 
of haar boekenpakket opgehaald. Helaas zijn niet alle bestelde boeken binnengekomen. Het kan zijn dat 
er één of meerdere boeken ontbreken. We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. LEES VERDER ... 

ZIEKMELDEN DOOR DE OUDER/VERZORGER. Het is mogelijk voor u als ouder/verzorger om uw kind via
Magister ziek te melden. U gebruikt hiervoor altijd uw eigen ouder/verzorger inlog (niet het account van uw
kind) en dit werkt zowel via de website als via de Magister app. LEES VERDER ... 

JAARPLANNER. De jaarplanner voor het schooljaar 2019-2020 staat op onze site. Klik in het snelmenu 
<Favorieten> rechts op de site en kies agenda, of klik op DEZE LINK. De agenda’s van Heythuysen en Horn 
zijn beide zichtbaar. Hierin vindt u de vakanties, vrije lesdagen en andere belangrijke data.

INTRODUCTIE SCHOOLJAAR 2019-2020. Na een lange zomervakantie gaan leerlingen en docenten 
weer terug het klaslokaal in. Maar nog niet meteen volle bak: eerst de introductie! Alle leerjaren zijn weer 
op pad geweest om het schooljaar op een leuke manier te openen. LEES VERDER ...

NIEUW: ONTWIKKELDAGEN. Jullie zijn het van ons gewend dat we op een aantal momenten per jaar 
‘studiedag’ hebben. Leerlingen hebben dan lesvrij, terwijl docenten dan bezig zijn met bijscholing. Vanaf 
dit jaar komen daar een paar extra lesvrije dagen bij, onder de naam ‘ontwikkeldag’. LEES VERDER ...

MENTORKAART SCHOOLJAAR 2019-2020. Zoals waarschijnlijk bekend, heeft iedere leerling een eigen 
mentor. Hij/zij is contactpersoon voor leerlingen, ouders en vakdocenten. Op de algemene ouderavonden 
kunnen ouders kennismaken. De verdeling van mentoren en hun e-maildres is te zien op DEZE KAART.

AANKONDIGING OUDERAVONDEN. De algemene ouderavonden staan gepland in september. Tijdens 
deze avonden willen we ouders/verzorgers informeren over allerhande zaken van het komend schooljaar.
Maandag 16 september: basisberoepsgericht lj2,3,4 en gemengd/theoretisch lj2,3,4 
Maandag 23 september: brugklas en kaderberoepsgericht lj2,3,4 

PROCEDURE 8-UUR-MELDERS. Het kan voorkomen dat een leerling zich ‘s ochtends om 8 uur moet 
melden. Voorheen moesten leerlingen zich dan melden bij Johan in de aula. Vanaf heden is dat niet meer 
het geval: leerlingen moeten zich om 8 uur melden bij de receptie.

27 augustus  - schoolfotograaf 
05 september  - ouderavonden dyslexie + synthese lj.2
10 september  - ontwikkeldag personeel, lesvrij leerlingen
12 september  - infobulletin 2 ouders/leerlingen 
14 september  - reünie Sint Ursula 
16 september  - ouderavond BB en GT 
24 september  - verkort lesrooster 
26 september  - verkort lesrooster

BELANGRIJKE DATA

LOB & OUDERS/VERZORGERS OP SINT URSULA. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding neemt op onze 
school een belangrijke plaats in: wij willen dat leerlingen goed voorbereid worden op hun toekomst. Uiter-
aard spelen ouders / verzorgers ook een cruciale rol in dit proces. LEES VERDER ...

https://www.ursula.nl/jaarplanner/
https://drive.google.com/file/d/1y5G5yHpxsSruktEChP2liumDbB00uG6g/view?usp=sharing
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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AANDACHTSPUNTEN OPHALEN BOEKEN!
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Iedere leerling heeft, als het goed is, afgelopen week zijn of haar 
boekenpakket opgehaald. Helaas zijn niet alle bestelde boeken bin-
nengekomen. Het kan zijn dat er één of meerdere boeken ontbreken. 
Heel vervelend, dus we proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.

Om ervoor te zorgen dat er op het einde van het schooljaar geen 
onnodige boetes uitgedeeld hoeven te worden, wil ik alle leerlingen 
vragen om (graag samen met ouders / verzorgers) de boeken te con-
troleren op zware schade.  
Met name waterschade komt helaas veelvuldig voor. Als dit bij ons 
bekend is, dan staat er een aantekening in het boek. Vindt u water-
schade, maar geen aantekening, stuur dan uw pupil/kind naar mij 
zodat ik hier iets aan kan doen. Zorg dat leerlingen dit binnen 3 
weken aan mij doorgeven. Elke dinsdag (les 5) is er een inloop-uur 
(docentenwerkplek) voor leerlingen waarin ik op- of aanmerkingen 
over boeken kan afhandelen.

Voorin elk tekstboek (behalve wiskunde) zit een stempel. Graag naam 
en schooljaar hier invullen.

Als laatste wil ik nog wat tips meegeven, waardoor de boeken het 
beste beschermd blijven:
• Geen drinken in de schooltas bij de boeken
• Als de schooltas niet waterdicht is, bescherm deze dan tegen re-

gen
• Gebruik geen rekbare kaften. Deze beschermen minder goed dan 

kaftpapier
• De hoekjes en ruggen van de boeken hebben de meeste bescher-

ming nodig. Deze kunnen evt. met tape verstevigd worden (over 
het kaftpapier, niet op het boek zelf)

• Plak geen kaftpapier vast aan de binnenkant van het boek

Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende heb ingelicht. Mochten er toch 
nog vragen zijn hoor ik het graag!

J. Sniedt (somujs13@soml.nl)

Boeken kaften:
Hoe dan?
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ZIEKMELDEN DOOR DE OUDER/VERZORGER
Het is mogelijk voor u als ouder/verzorger om uw kind via Magister ziek te melden. U gebruikt 
hiervoor altijd uw eigen ouder/verzorger inlog (niet het account van uw kind) en dit werkt zowel 
via de website als via de Magister app. U kunt hierbij aangeven of de melding vandaag of morgen 
betreft. Eventueel kunt u ook een opmerking bij de ziekmelding plaatsen.

Bekijk hoe het werkt!
Magister heeft een instructievideo gemaakt waarin het ziekmelden wordt gedemonstreerd. 

Ook beschikbaar in de Magister App. 
Ziekmelden is ook beschikbaar in de Magister App. In de app doorloop je dezelfde stappen.

TERUG NAAR INHOUD

Enkele bijzonderheden:
• Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen.
• Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag; bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen 

voor maandag.
• Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid
• Ziekmeldingen kunnen niet door u worden verwijderd
• Als uw zoon of dochter tijdens een lesdag ziek naar huis gaat, dan verandert er niets: uw zoon/

dochter meldt zich bij de receptie voordat hij/zij naar huis mag gaan.
• Op de eerste dag dat uw zoon/dochter weer naar school komt, levert hij/zij bij de receptie het 

absentiebriefje in.
• Het invullen van de “opmerking” is niet noodzakelijk. Een toegevoegde opmerking wordt wel 

opgeslagen in Magister, maar verder niet verwerkt. Mocht u een belangrijke mededeling rond-
om de ziekmelding willen doorgeven, neem dan contact op met de mentor van uw zoon of 
dochter.

Mocht u problemen ervaren bij de ziekmelding, dan kunt u natuurlijk altijd bellen met school.
Bent u uw inloggegevens kwijt: mail dan naar administratie@ursula.nl.
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INTRODUCTIE SCHOOLJAAR 2019-2020
Na een lange zomervakantie gaan leerlingen en docenten weer terug het klaslokaal in. Maar 
nog niet meteen volle bak: eerst de introductie! Alle leerjaren zijn weer op pad geweest om 
het schooljaar op een leuke manier te openen.

Introductie brugklassers
Het schooljaar is ook voor onze brugklas-
sers weer van start gegaan. Op dinsdag 
20 augustus werden alle leerlingen om 
9.20 uur  in de aula verwacht. In de aula 
gingen de leerlingen bij de mentor(en) 
staan en op naar de klas! 
Daar hebben ze eerst uitgebreid ken-
nisgemaakt met hun klas en hun men-
tor(en). Vervolgens was het tijd om de 
boeken op te halen. Voor iedere leerling 
lag een pakket met boeken klaar, dat 
in de klas werd gecontroleerd. Met rug-
zakken vol sjouwden de leerlingen door 
de gangen, wetende dat zij de boeken 
ook nog moesten gaan kaften. Voor de 
meeste leerlingen een grote klus!
Op woensdag 21 augustus was er voor 
de brugklasleerlingen een verdere ken-
nismaking met de klas, de mentor(en) en 
de school. Er was een speurtocht door de 
school met vragen over de school, maar 
ook met algemene kennisvragen. Op het 
veld voor de school werden de ‘groene 
spelen’ gehouden, waarbij de klas moest 
samenwerken om de opdrachten te vol-
tooien. Zo moesten ze bijvoorbeeld een 
grote, zware mat optillen met daarop 
een klasgenootje. Een ander spel was 
de ‘stokkenkring’, hierbij kreeg iedereen 
een stok en op het teken van de men-
tor moest iedereen tegelijk de eigen stok 
loslaten en de stok van de buurman/
buurvrouw vastgrijpen. Eenmaal terug in 
het klaslokaal kregen de leerlingen van 
de mentor veel uitleg over de school, 
spelregels, spullen, te laatkomen, afwe-
zig zijn en ga zo maar door. 
De mentoren van leerjaar 1 hebben ge-
zien dat de leerlingen ontzettend goed 
mee hebben gedaan en hun best hebben 
gedaan tijdens de introductie. Donderdag 
22 augustus beginnen de lessen en dan 
maken de leerlingen kennis met met al-
lerlei vakken, lokalen en docenten.
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Introductie leerjaar 2
Woensdagmorgen vertrokken onze leerlingen van leerjaar 2 in de stralende zon richting Panheel. Meneer 
Gootzen gaf het tempo aan, ruim voor half tien arriveerden we bij Funbeach. Eenmaal aangekomen konden 
we direct aan de slag met de diverse spellen en activiteiten in en rondom het water. 
De klassen gingen onder de vakkundige begeleiding van de mentoren aan de slag. Het viel op hoe enthousi-
ast alle leerlingen meededen. Complimenten hiervoor! Vooral de spellen in of op het water zorgden voor een 
hoop plezier. De kano’s en subboards waren goed bezet en al snel lagen de eerste leerlingen in het water! 
Verder kon er worden geoefend met het houden van evenwicht op de mini-segways. Dit ging leerlingen dui-
delijk beter af dan collega’s. Archery-tag was spannend, de pijlen vlogen je letterlijk om de oren, en ook bij 
het levend tafelvoetbal ging het er fanatiek aan toe. 
Na de lunchpauze hebben de leerlingen zich nog tot half drie kunnen uitleven in het water en op de storm-
baan. Anderen lagen heerlijk relaxed op de badhanddoek te genieten van de zon.  
Een warme, gezellige, zonnige, sportieve en dus zeer geslaagde introductiedag! We hebben genoten!

Introductie leerjaar 3
De introductie voor de leerlingen van leerjaar 3 
heeft dit jaar wederom plaatsgevonden bij Fris-
sen watersport aan de zuidplas in Roermond. De 
naam verraadt het al: onze leerlingen hebben 
zich uit kunnen leven tijdens een aantal verfris-
sende watersportactiviteiten. De watertempera-
tuur was aangenaam en van blauwalg ontbrak 
dit jaar gelukkig elk spoor. Hierdoor konden alle 
activiteiten doorgaan zoals gepland. 
Suppen, kanoën, zeilen en een heerlijk pot-
je buikschijven op de waterbaan vormden een 
programma vol waterpret. Dat water een grote 
aantrekkingskracht heeft bleek al toen de eerste 
leerlingen na 10 meter zeilen de boot op spec-
taculaire wijze wisten te verlaten om een ver-
frissende duik in de zuidplas te nemen. En zoals 
het spreekwoord ‘Als er één schaap over de dam 
is, volgen er meer’ zegt, zo waagden zich ook 
steeds meer leerlingen het water in. We kijken 
terug op een geslaagde introductie als start van 
het nieuwe schooljaar.
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NIEUW: ONTWIKKELDAGEN
Jullie zijn het al van ons gewend dat we op een aantal momenten per jaar ‘studiedag’ hebben. 
Leerlingen hebben op zo’n moment lesvrij, terwijl docenten dan bezig zijn met bijscholing. Vanaf 
dit jaar komen daar een paar extra lesvrije dagen bij, onder de naam ‘ontwikkeldag’.

Waarom ontwikkeldagen?
De media berichten er regelmatig over: het onderwijs heeft te kampen met enkele uitdagingen. 
Met name nieuws over het lerarentekort en de stijgende werkdruk haalt regelmatig de voorpagi-
na’s. Extra ontwikkeltijd voor leraren wordt gezien als een middel om de werkdruk te verlagen, 
vandaar dat hierover afspraken zijn gemaakt in de meest recente CAO.

Uit de CAO VO 2018-2019:
Om de werkdruk te verminderen en meer tijd voor onderwijsontwikkeling te creëren hebben so-
ciale partners in artikel 8.2 van de CAO VO 2018-2019, die is ingegaan op 1 juni 2018, afgespro-
ken dat in het takenpakket van leraren 50 uur op jaarbasis wordt vrijgespeeld om in te zetten 
als ontwikkeltijd. Leraren kiezen zelf in overleg met elkaar, en hun leidinggevenden, waar ze de 
vrijgekomen tijd aan gaan besteden. Leraren krijgen zo meer tijd en ruimte om vorm te geven aan 
onderwijsverbetering en -vernieuwing. Tijd die leraren nu vaak tekort komen.

TERUG NAAR INHOUD
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Introductie leerjaar 4
Ook voor onze examenleerlingen stond een introductie op het programma. Natuurlijk kennen verreweg de 
meeste leerlingen en docenten elkaar al, toch willen we ook hen niet meteen met de neus in de boeken 
duwen, maar een leuke start van het schooljaar verzorgen. 
Vandaar dat we met de bus naar Ospel gingen, naar de boerenspellen van LOEIGEZELLIG! Daar stonden al 
een aantal escaperooms klaar voor onze leerlingen. Pittig hoor, om 1 uur de tijd te hebben om in een afge-
sloten ruimte een bepaalde opdracht uit te voeren. Maar diverse groepen zijn erin geslaagd om binnen de 60 
minuten uit de kamers te komen. Super!
Naast dit programma, dat vooral mentaal uitdagend was, stonden er ook spellen op het programma om de 
fysieke gesteldheid van onze leerlingen te testen: stoeien op de evenwichtsbalk met skippyballen, water-
curling, magneetdarten en levend tafelvoetbal. Het weer was heerlijk, er was genoeg ijs, dus top om zo het 
schooljaar op te starten! 
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LOB & OUDERS/VERZORGERS OP SINT URSULA
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding neemt op onze school een belangrijke plaats in: wij willen dat 
leerlingen goed voorbereid worden op hun toekomst. Uiteraard spelen ouders / verzorgers ook 
een cruciale rol in dit proces. Daarom hebben wij voor alle ouders/verzorgers een informatieboekje 
gemaakt over de keuzebegeleiding bij ons op school. Inhoudelijk komen aan bod:

- LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
- Loopbaandossier
- LOB-activiteiten bij ons op school
- Tips om LOB bespreekbaar te maken met uw zoon/dochter/pupil
- Informatie over het vervolgonderwijs

Om het boekje in te zien: klik op DEZE LINK of op onderstaande afbeelding. 

Wij hopen door middel van dit informatieboekje ouders/verzorgers voldoende te informeren en 
mee te nemen in de loopbaanoriëntatie en -begeleiding op onze school. Heeft u vragen, schroom 
dan niet om contact op te nemen!

Met vriendelijke groet,

G. Verstappen
Schooldecaan
g.verstappen@ursula.nl
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https://drive.google.com/file/d/1tlTwaQMoqAJcdDWpFZi8BvTkIK2BSkdT/view?usp=sharing
mailto:g.verstappen%40ursula.nl?subject=
https://drive.google.com/file/d/1tlTwaQMoqAJcdDWpFZi8BvTkIK2BSkdT/view?usp=sharing

