
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.

infobulletin 2 OUDERS _ LEERLINGEN (schooljaar 2019-2020)

INHOUD VAN DIT BULLETIN:
SCHOOLFOTO’S
Het is nog steeds mogelijk om schoolfoto’s te bestellen bij Face2Face. Iedere leerling heeft een 
kaartje gekregen met een persoonlijke code. LEES VERDER OP PAGINA 2

EXTRA GELD VOOR DUITS OP BASISSCHOLEN
De provincie Limburg heeft 50.000 euro beschikbaar gesteld om de Duitse taal op scholen in
Midden-Limburg te promoten. LEES VERDER OP PAGINA 2

JEUGD EN GEZIN / EVEN VOORSTELLEN!
Wij zijn Kim Verstraelen en Lieke Caris, de Jeugd- en Gezinswerkers vanuit het Centrum voor 
Jeugd en Gezin voor de inloopspreekuren bij Sint Ursula Horn. LEES VERDER OP PAGINA 3

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Op de pagina,s 4 en 5 een artikel over het zelfbeeld en een overzicht van het programma van 
Centrum voor jeugd en gezin van de maand november. LEES VERDER OP PAGINA 4

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.
LEES VERDER OP PAGINA 6

BELANGRIJKE DATA

mailto:infobulletin-horn%40ursula.nl?subject=
http://www.ursula.nl/horn/actueel/kalender/
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SCHOOLFOTO’S

Beste ouders en leerlingen,
Het is nog steeds mogelijk om schoolfoto’s te bestellen bij Face2Face. Iedere leerling heeft een 
kaartje gekregen met een persoonlijke code. Met deze code kun je de persoonlijke foto én  
klassenfoto bekijken en bestellen.

Mocht u deze fotocode niet (meer) in uw bezit hebben kunt u deze hier opvragen.
Of ga naar onze website foto.vormgegeven.nl en klik op de rode tekst “Klik hier om je  
fotocode op te vragen”.

EXTRA GELD VOOR DUITS OP BASISSCHOLEN 

De provincie Limburg heeft 50.000 euro beschikbaar gesteld om de Duitse taal op scholen in
Midden-Limburg te promoten. Sint Ursula Horn had daarvoor samen met basisschool de
Mussenberg in Horn een subsidie-aanvraag ingediend, onder de projectnaam Der, die, das.
En met succes. 

In het kader van dit project krijgen leerlingen van groep 7 en 8 van de Mussenberg dit school-
jaar tien lessen Duits, waarbij de sectie Duits van Sint Ursula het materiaal ontwikkelt en enkele 
leerkrachten van de Mussenberg traint, zodat zij deze modules zelf kunnen geven. Op termijn wil 
Sint Ursula alle basisscholen uit haar voedingsgebied op deze manier bedienen. Om de door- 
lopende leerlijnen PO-VO te waarborgen worden met ingang van dit schooljaar al op Sint Ursula 
voor brugklassers van alle niveaus modules Duits aangeboden
tijdens de zogenaamde Genius Hours. 

De sectie Duits heeft al ervaring opgedaan met lesgeven aan basisschoolleerlingen uit Thorn,
Beegden, Heel, Wessem en Heythuysen. “Met het geld van de provincie Limburg kunnen we
doorpakken en het promoten van de Duitse taal in Midden-Limburg structureel vorm gaan  
geven. In Nederland staat Duits als schoolvak onder druk, omdat steeds minder leerlingen
het kiezen. Wij willen laten zien dat het ook anders kan. Englisch ist ein Muss, Deutsch ein
Plus, zeker in deze regio,” aldus een opgetogen Jules van Hensberg, initiatiefnemer van het
project.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

HET BOEKENFONDS

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

https://foto.vormgegeven.nl/wat-is-mijn-fotocode/
http://foto.vormgegeven.nl
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JEUGD EN GEZIN / EVEN VOORSTELLEN!

Beste jeugdigen en ouder(s)/verzorger(s), 

Wij zijn Kim Verstraelen en Lieke Caris.  
Wij zijn Jeugd- en Gezinswerker vanuit het Centrum 
voor Jeugd en Gezin en zijn ook dit jaar weer aanwezig  
voor de inloopspreekuren bij Sint Ursula Horn. 

Bij ons kunnen jullie terecht voor vragen en adviezen rondom 
opvoeden en opgroeien. 

 
Ondersteuning
Opvoeden is een belangrijke taak in het leven van  
ouder(s)/verzorger(s). Vaak gaat het met vallen en opstaan best goed, maar soms wordt het 
lastig en kun je ondersteuning gebruiken. Bij kleine en complexe opvoed- of opgroeivragen on-
derzoeken ouder(s) en jeugdigen samen met de Jeugd- en Gezinswerker wat er nodig is. Samen 
ga je aan de slag. Ondersteuning kan heel kortdurend zijn, maar als het nodig is ook voor een 
langere periode. De ondersteuning van de Jeugd- en Gezinswerker is voor de school, ouder(s)/
verzorger(s) en de jeugdigen. Thema’s kunnen onder andere zijn: ongehoorzaamheid, pesten, 
echtscheiding, grenzen stellen, slaapproblemen en rouwverwerking. Je bent zonder verwijsbrief 
welkom en de ondersteuning is kosteloos. 

Verbinding met de school
De school mag ons actief betrekken in situaties waarbij opvoedvraagstukken een rol spelen. Er 
kan dan, in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en/of jeugdigen, een gezamenlijk gesprek worden 
gepland. 

Wij zijn het hele schooljaar, iedere dinsdag tussen 12.00-14.30 uur, aanwezig bij jullie op school. 
Jullie kunnen ons vinden in lokaal E108.
Kim en Lieke zullen elkaar wekelijks afwisselen betreft aanwezigheid. 

Bereikbaarheid
Je kunt ons bereiken via school (bijv. via de mentor of intern begeleider) of rechtstreeks:
 
Kim Verstraelen:
kim.verstraelen@cjgml.nl, telefoon: 088-4388308.
maandag t/m donderdag en vrijdag in de even week. 
Werkdagen: maandag t/m donderdag en vrijdag in de oneven week. 

Lieke Caris: 
lieke.caris@cjgml.nl, telefoon: 088-0105949 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 

Je mag ook bellen met onze bureaudienst, zij zijn iedere dag bereikbaar tussen 08:30 uur en 
17:00 uur op het telefoonnummer 088-4388300.

www.cjgml.nl

mailto:kim.verstraelen%40cjgml.nl?subject=
mailto:lieke.caris%40cjgml.nl?subject=
http://www.cjgml.nl/
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ZELFBEELD

Voor je kind is een goed zelfbeeld erg belangrijk, omdat het van  
grote invloed is op het zelfvertrouwen van je kind. Zelfvertrouwen 
is het vertrouwen dat je hebt in jezelf en in wat je doet. 
Je kind vindt zichzelf de moeite waard en heeft er vertrouwen in  
de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Een kind met zelfvertrouwen heeft een positief 
zelfbeeld. Hier 3 tips: 

1. Breng tijd door met je kind en praat veel samen. Het is een goede manier om aan je kind-
duidelijk te maken dat hij/zij belangrijk voor je is en wordt geliefd.

2. Geef complimenten aan je kind en benoem specifiek welk gedrag je zo leuk of goed vindt.
Deze waardering is heel belangrijk. Je kind weet welk gedrag je op prijs stelt en wathem/haar 
de moeite waard maakt.

3. Geef je kind de ruimte om zelf dingen aan te pakken. Bied hulp als iets niet lukt, maar neem 
niet te snel over. Houd wel altijd de veiligheid in de gaten.

Lees HIER meer over zelfbeeld bij kinderen.
 

ACTIVITEITEN CJG-ML IN NOVEMBER 2019 

Thema avond EEN NIEUWE BABY, EEN NIEUWE OUDER
Over huilen, troosten, dragen en hechting.
Na de geboorte van je baby verandert er een heleboel. Je kind kan zich anders gedragen dan 
je had verwacht. Het kan moeilijk zijn om jullie weg samen te vinden. Je wilt het anders aan-
pakken, maar hoe? Tijdens deze avond gaan we in op hoe je je baby kunt helpen zich prettig te 
voelen. Thema’s die aan de orde komen zijn: Leren herkennen van de signalen van je kindje; 
Verschillende visies; Versterken van jouw ouder intuïtie. De avond wordt gegeven in samenwer-
king met de GGD, Ich draag dich en Ergotherapie Midden Limburg
Woensdag 6 november 19.30-21.30 uur, Donderie, Donderbergweg 47-49 Roermond

Workshop RUZIES IN HET GEZIN VERMINDEREN (12+)
Veel ouders ervaren een toename van conflicten tussen broers, zussen en andere gezinsleden
wanneer kinderen tieners worden. Het kan een hele uitdaging zijn om te weten wanneer je 
jezelf moet mengen in een ruzie of hoe je zelf rustig blijft als je erbij betrokken raakt. Tieners 
moeten vaardigheden leren om op een goede manier problemen op te lossen. Maar hoe doe je 
dat nou op een positieve manier? Zodat het geen straf is maar jij als ouder en je tiener het bei-
de prettig vinden? Dat leer je in deze workshop!
Maandag 11 november 19.30-21.30 uur, Pinnenhof Kapelaniestraat 8 Nederweert

Workshop OMGAAN MET RUZIE EN AGRESSIE (0-12)     
Alle kinderen hebben wel eens ruzie of zijn wel eens boos. Maar als dit vaak gebeurt of als 
broers en zussen elkaar thuis steeds in de haren vliegen hebben ze hulp nodig van hun ouders 
dit gedrag te keren. Maar hoe doe je dat nou op een positieve manier of zonder zelf ook boos te 
worden? Dat leer je in deze workshop!
Woensdag 13 november 9.00-11.00 uur, CJG Schoolstraat 35 Heythuysen

LEES VERDER -->

https://www.cjgml.nl/pagina/puber/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/zelfbeeld/484265
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Thema avond PROOSTEN OP DE PUBERTIJD
In de puberteit komen onze kinderen in aanraking met risicovolle situaties (alcohol, drugs,  
sexting,…). Hoe ze daar mee omgaan, hangt vaak samen met wat ‘de groep’ ervan vindt. Veel 
ouders en opvoeders vragen zich af welke grenzen ze moeten/ kunnen stellen en hoe andere
ouders hiermee omgaan. Wanneer is het gedrag onschuldig en wanneer spreken we al van  
gewoonte? Tijdens deze avond gaan we in op de ontwikkeling van het puberbrein en hoe hier-
mee zo goed als mogelijk om te gaan. Daarnaast gaan we in op wat alcohol en (verschillende) 
drugs doen met je hersenen. De avond wordt gegeven i.s.m. Vincent van Gogh en Halt.
Dinsdag 12 november 19.30 – 21.30 uur Roerparel, Schaapsweg 24 St Odiliënberg
Maandag 18 november 19.30 – 21.30 uur Talenthouse, Diepstraat 3c Echt
Donderdag 21 november 19.30 – 21.30 uur de Hangout, Vrakkerveld 2A Weert
Maandag 25 november 19.30 – 21.30 uur de Terp, Gerrit Verhoevenstraat 14 Roermond
Dinsdag 10 december 19.30 – 21.30 uur de Bombardon, Sint Antoniusstraat 2 Heythuysen

LET OP! 

Bij deze thema avond hoort n og een flyer die u terug kan vinden in de bijlagen van dit 
informatiebulletin.

TERUG NAAR INHOUD

Workshop OMGAAN MET EMOTIES VAN TIENERS
Als tieners heftig reageren kan het voor ouders moeilijk zijn om te weten hoe ze hun tiener het 
beste kunnen kalmeren. Het belangrijkste is dat tieners leren zichzelf te kalmeren als er iets 
gebeurt waardoor ze van streek raken. Ouders kunnen helpen door de emoties te erkennen en 
de juiste ondersteuning te bieden zonder opdringerig te zijn. Maar hoe doe je dat nou op een 
positievemanier? Zodat het geen straf is maar jij als ouder en je tiener het beide prettig vinden? 
Dat leer je in deze workshop!
Woensdag 20 november 19.30-21.30 uur, CJG Bredeweg 239d Roermond

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

mailto:info%40cjgml.nl?subject=
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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 
presenteren wij onszelf en informeren we jullie o.a. over de maatregelen die de school heeft 
genomen ten aanzien van de StudyHall.
 
Wat kwam ter sprake?
• De ouderraad heeft directeur Lucien Kester namens alle ouders veel beterschap gewenst.  

Interimdirecteur Danny Hermans en adjunct-directeur Tim van Pruissen waren beiden aan-
wezig bij de vergadering van de ouderraad. Ze zullen vooralsnog ook beiden aanspreekpunt 
vanuit school voor de ouderraad zijn.

• Om de communicatielijnen tussen management en ouders te verkorten, schuift bij elke 
vergadering ook een teamleider aan. Dit keer kwam Jorn van Hout erbij. Hij is vervangend 
teamleider 4/5 havo.

• De school heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de kritiekpunten op de StudyHall. 
Inmiddels is het toezicht beter geregeld. Tevens geven docenten, die van tevoren weten 
dat ze geen les geven, de leerlingen een opdracht, zodat er ook daadwerkelijk gewerkt kan 
worden. Het aantal plekken, waar leerlingen opgevangen kunnen worden, is verminderd van 
3 naar 2. Tenslotte worden er plannen gemaakt om de inrichting van de StudyHall aan te 
passen zodat meer werkvormen mogelijk zijn. We blijven het volgen.

• We worden regelmatig bijgepraat over de leerlingenkrimp ten gevolge van de demografische-
ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de huisvesting. Vanaf 1 november 2019 is er  
1 schooldirectie Ursula-breed, bestaande uit een directeur, een adjunct-directeur en voor-
alsnog 9 teamleiders, 5 van locatie Horn en 4 van locatie Heythuysen. Het samengaan van 
Ursula Horn en Ursula Heythuysen heeft mogelijk ook gevolgen voor de organisatie van de 
ouderinspraak. De ouderraden van beide locaties gaan binnenkort alvast onderling kennisma-
ken.

• De afspraak binnen Ursula is dat er in een klas maximaal 32 leerlingen zitten. Op 2VWO zijn 
echter drie klassen met meer leerlingen. De school blijft monitoren of de kwaliteit gehand-
haafd blijft. Vooralsnog zijn er geen signalen dat het niet zo is.

• Wist u dat alleen op 4/5 HAVO en 4/5/6 vwo nog toetsbanduren zijn? Leerlingen van andere 
klassen krijgen proefwerken in de vakles.

Wie zijn wij?
Momenteel vormen 16 ouders de ouderraad: Frank Wetzels (voorzitter), Cyrille Terstegge (secre-
taris), Henriette Claessen (DB-MR), Simone van Eck (DB), Thijs van den Elsen, Saskia Smeets, 
Dia Pernot, Susan Naus, Michel Vrouenraets, Yvonne Hinssen, Frouwke Janssen, Elianne Brou-
wers, Gerrianne Nouws, Janneke van den Heuvel, Lianne Zevenhoven en Carmen Briels. 
 
(Zie ook foto op pagina 7)

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.

LEES VERDER -->

mailto:oudersvoorouders.ursula%40gmail.com?subject=
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Niet op foto: Simone van Eck, Thijs van den Elsen, Gerrianne Nouws.

TERUG NAAR INHOUD


