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VERKEER

Beste ouders en leerlingen, 

Helaas ontvangen wij klachten over onze leerlingen met betrekking tot hun verkeersgedrag.
Gezien de veiligheid van onze leerlingen belangrijk is willen we u hier over informeren.

Er wordt weinig voorrang gegeven aan verkeer dat van rechts komt. Langzaam rijdende auto’s 
worden van links en rechts ingehaald. Naast ergernissen veroorzaakt dit ook onvoorspelbare 
situaties. Het aangeven van richting wordt vaak vergeten. Soms zwaaien fietsers plotseling over 
de weg om af te slaan. Automobilisten worden bij het inhalen of tegemoetkomen van fietsers 
gehinderd omdat er met te veel leerlingen naast elkaar wordt gefietst.
De smartphone zorgt voor veel afleiding op de fiets. Ook ik zie leerlingen regelmatig met de
smartphone in de weer op de fiets. Naast de afleiding lopen leerlingen tegenwoordig ook kans 
op een boete bij het gebruik van de smartphone op de fiets.
Een aantal leerling laat zich vooruit slepen door leerlingen op een scooter of op een elektrische
fiets. De fietsverlichting is vaak niet in orde. Naast minder op te vallen geldt ook hier dat er 
kans is op een boete.

Naast de klachten over onze leerlingen in het verkeer krijgen we ook klachten over de ouders. 
In de omgeving van de school liggen een aantal Kiss & Ride-parkeerplaatsen en daar wordt niet 
genoeg gebruik van gemaakt. De klachten over ouders komen omdat ouders hun kinderen voor 
de school afzetten en hierbij nauwelijks ruimte maken. Hierdoor wordt het verkeer belemmert.
Het volgende willen we vragen aan de ouders.
Rijd gerust de Bergerweg op en zet uw kind af op de Kiss & Ride-parkeerplaatsen op de Berger-
weg of de Stadhouderslaan. Rijd alstublieft een rondje via de Bergerweg en Jachtmeesterlaan 
via de Stadhouderlaan. Dit overkomt oponthoud in het verkeer en zo kunt u uw kind het snelt 
en makkelijkst afzetten. Zet uw kind alleen af op de parkeerplaats voor personeel en bezoekers 
als uw kind een fysieke belemmering heeft.

Ivo Claessen
Verkeerscoördinator locatie Horn
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‘STUDEREN IN DUITSLAND IS EEN OPTIE’

Vorige week heeft Anne Jonker van Duitslanddesk aan de Duits-clusters van havo 4 en vwo 5
iets verteld over de mogelijkheden om in Duitsland te studeren. De presentatie maakte deel
uit van een project bij Duits dat wordt afgesloten met het schrijven van een motivatiebrief.
‘Er zijn wel 18.000 opleidingen in Duitsland. Daar zit altijd wel iets tussen. Het onderwijs is
van hoog niveau, je betaalt nauwelijks collegegeld, je hebt veel vrijheid bij het samenstellen
van je vakkenpakket en de kosten van levensonderhoud zijn in Duitsland lager dan in
Nederland,’ weet Sem Hendriks (H4b) inmiddels. ‘En Duitsland heeft veel leuke studenten-  
steden.’

Studeren in Duitsland is een ultieme kans om de taal snel te leren en dan heb je later een
streepje voor. Je kunt makkelijker communiceren met Duitse klanten of bedrijven. Als je in
Duitsland gaat studeren maak je ook contact met verschillende nationaliteiten en moet je
wel uit je comfortzone komen, want je bent soms ver van huis. Je moet zelf uitvinden hoe
alles in Duitsland werkt. Als je ervoor openstaat om een andere cultuur te leren kennen, is
dit misschien wel een optie,’ denkt Nannie Korsten (H4b).

Wil je meer weten over studeren in Duitsland? 
Kijk dan eens op https://www.studereninduitsland.nl of loop even bij je docent Duits naar 
binnen.

SOCIAL SMART ONDERZOEK

In januari gaat het onderzoeksproject Social Smart van start op Sint Ursula. De klassen b1a, 
b1d, b1e, b1f, a3a, a3b, v5a en v5c nemen hieraan deel (met toestemming van ouders). Bij dit 
project bestuderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hoe keuzes van jongeren 
beïnvloed worden door anderen. Als we voor belangrijke keuzes staan, vragen wij namelijk vaak 
advies aan de mensen om ons heen. Soms laten we ons ook leiden door de keuzes van ande-
ren. Het advies en gedrag van anderen kan een goede uitwerking op ons gedrag hebben, bij-
voorbeeld doordat jongeren elkaar aansporen meer te studeren. Soms kan het ook een minder 
goede uitwerking hebben; gaan roken omdat vrienden dat doen, of zelfs gevaarlijke internet 
challenges doen omdat totaal onbekenden dit ook doen. 
De puberteit is een periode waarin leeftijdsgenoten een steeds belangrijkere bron voor socia-
le informatie worden. Om deze redenen zal onderzocht worden in welke situaties jongeren het 
meest geïnteresseerd zijn in informatie van anderen, en van wie zij informatie overnemen. Voor 
meer informatie over het onderzoek, kijk op www.socialsmart.eu.

Sjanne van der Stappen
student UvA

TERUG NAAR INHOUD
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https://www.ad.nl/binnenland/oproep-na-dood-haagse-tiener-praat-met-puber-over-challenges~a9f06fd7/
https://www.rtlnieuws.nl/node/480061?domain=rtlnieuws_domain
https://socialsmart.eu
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FEESTDAGEN 

De kerstvakantie is in aantocht. Tieners hebben vaak allerlei ideeën  
om te ondernemen. Willen met elkaar afspreken, hebben een  
baantje of willen uitrusten/chillen.Sommige tieners zijn van plan om  
vuurwerk af te steken. Belangrijk is om dit veilig te doen en je  
verstand erbij te gebruiken. Dit om te voorkomen dat je tiener of  
vrienden van je tiener door vuurwerk gewond raken.
 
Hier 3 tips:
1. Ken de regels van vuurwerk, informeer jezelf en praat er met je tiener over. Maak samen 

afspraken (wanneer jij hiermee instemt) over de aankoop van het vuurwerk.
2. Maak afspraken om vuurwerk op een veilige manier af te steken en dat je tiener rekening 

houdt met zijn omgeving. Bijvoorbeeld jonge kinderen die in de buurt staan en huisdieren die 
kunnen schrikken van de knallen.

3. Ook is het belangrijk dat degene die vuurwerk afsteekt geen kleding draagt gemaakt van 
(licht) ontvlambaar materiaal en het dragen van een veiligheidsbril is van belang.

 
Lees Hier meer over vuurwerk 

https://www.cjgml.nl/pagina/jong-volwassene/maatschappij-en-samenleving/feestda-
gen-en-vieringen/oud-en-nieuw/vuurwerk/541526 en https://www.vraaghetdepolitie.
nl/vuurwerk/vuurwerk-afsteken

LEES VERDER -->

 
ACTIVITEITEN CJG-ML IN DECEMBER 2019

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!
Maandag 9 december 9.00-11.00 uur, CJG Schoolstraat 35 Heythuysen

THEMA AVOND PROOSTEN OP DE PUBERTEIT (12+) 

In de puberteit komen onze kinderen in aanraking met risicovolle situaties (alcohol, drugs, sex-
ting,…). 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 an-
dere 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 in samenwerking met Vincent van Gogh 
en Halt.
Dinsdag 10 december 19.30 – 21.30 uur de Bombardon, Sint Antoniusstraat 2 Heythuysen

https://www.cjgml.nl/pagina/jong-volwassene/maatschappij-en-samenleving/feestdagen-en-vieringen/oud-en-nieuw/vuurwerk/541526
https://www.cjgml.nl/pagina/jong-volwassene/maatschappij-en-samenleving/feestdagen-en-vieringen/oud-en-nieuw/vuurwerk/541526
https://www.vraaghetdepolitie.nl/vuurwerk/vuurwerk-afsteken
https://www.vraaghetdepolitie.nl/vuurwerk/vuurwerk-afsteken
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HET BOEKENFONDS

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

TERUG NAAR INHOUD

LEES VERDER -->

Workshop BOODSCHAPPEN DOEN MET KINDEREN (0-12) 

Zie je als een berg op tegen het boodschappen doen met je kind(eren). Misdraagt je kind zich
regelmatig in de supermarkt? Je bent niet de enige die dit overkomt. Wil je dit patroon doorbre-
ken, waardoor het weer leuk wordt om met je kind naar de winkel te gaan? Dat leer je in deze 
workshop.
Woensdag 11 december 9.00-11.00 uur, CJG Chatelainplein 33 Echt

INFORMATIE AVOND GOED (OP)VOEDEN (0-6) 

We gaan uitgebreid in op de eerste 1000 dagen van een kindje, hoe de smaakontwikkeling 
werkt en gaan ook diverse proeven samen doen om je te kunnen verplaatsen hoe de smaak 
werkt.  Verder gaan we in op hoe je strijd aan de eettafel kunt voorkomen, hoe je ervoor zorgt 
dat je kind voldoende voedingsstoffen binnen krijgt en krijg je tips en tricks om de maaltijden 
goed door te komen en ervoor te zorgen dat je kindje nieuwe smaken leert kennen. 
Interactieve informatie avond om positief samen aan tafel te kunnen gaan De avond wordt  
gegeven in samenwerking met de GGD en het Laurentius ziekenhuis.
Woensdag 11 december 19.30-21.30 uur, De Donderie Donderbergweg 47-49 Roermond

LEZING DE KRACHT VAN POSITIEF OPVOEDEN (0-12) 

Opvoeden is de meeste dagen een leuke en dankbare taak. Toch kennen we allemaal situaties 
waar we geen raad mee weten. Boos, schoppen of slaan, overstuur, gewoon niet luisteren; het 
is herkenbaar gedrag voor iedere ouders. Hoe gaan we daar nou goed mee om, hoe kunnen we 
dat gedrag voorkomen of ombuigen? Positief opvoeden is een methode die hier handvatten voor 
geeft. Het is geen manier om perfecte kinderen te krijgen. Maar een manier om als opvoeder op 
een positieve manier de ontwikkeling van je kind te stimuleren.
Woensdag 18 december 9.00-11.00 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=
http://www.cjgml.nl
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Puber Brein 
De puberteit is een leuke maar ook ingewikkelde fase. 

Pubers moeten hun eigen weg ontdekken naar 
zelfstandigheid. Toch hebben ze hun ouders ook bij nodig 

om bij te sturen. Maar wanneer en hoe doe je dat? 
 

Tijdens onze interactieve avond gaan  
wij in op het pubergedrag en  

geven wij tips en tricks  
hoe je als ouder  

hiermee om  
kan gaan! 

 

Wanneer: 
Donderdag  

12 December 
19.30 – 21.30 uur 

 
Waar: 

BC Broekhin Roermond 
Bob Boumanstraat 30-32 

 
Voor wie: 

Voor ouders  
En belangstellenden 

 
Kosten: 

Gratis 
 

Aanmelding: 
via www.cigml.nl 

Aanmelden is verplicht! 
(Deelname is op  

volgorde van 
binnenkomst) 

 
 

Antwoord op: 
 Waarom denken pubers anders dan wij? 
 Waarom zijn hun vrienden zo belangrijk? 
 Wat kan je als ouder doen in de opvoeding? 
 Hoe ga je in gesprek met je puber?   
 Waarom is social media zo belangrijk? 

 
 

Spekers: 
Jeremy Kreefft 
Consulent bij het Centrum voor jeugd en gezin 
 

Puber Zijn 

https://www.cjgml.nl/pagina/jong-volwassene/maatschappij-en-samenleving/feestdagen-en-vieringen/oud-en-nieuw/vuurwerk/541526

