
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.
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CJG TIP VAN DE MAAND: MEDIAGEBRUIK. De CJG Tip van de maand gaat deze keer over media- 
gebruik. Ook is in dit infobulletin een overzicht opgenomen van de (gratis) workshops en trainingen die in 
januari én februari vanuit het CJG worden verzorgd. LEES VERDER ... 

SKILLS TALENTS. Donderdag 9 januari was het zover! De winnaars van de voorrondes, Janne Jeurninck & 
Vera Golsteijn & Dewi Roelofsma van klas 4k2, vertrokken ‘s morgens naar Sittard naar het DaCapo College 
voor het provinciaal kampioenschap van Skills Talents. LEES VERDER ... 

LOB voor lj. 3: MBO-INFORMATIEAVOND. De middelbare scholen in Roermond en omliggende regio 
organiseren een MBO-infoavond voor alle vmbo-leerlingen van leerjaar 3. De avond kan als een voorberei-
ding worden gezien op het keuzeproces van de examenvakken. LEES VERDER ...

LOB voor lj. 2: OUDERAVOND PROFIELKEUZE EN LEERWEG. Ouders/verzorgers van leerlingen van 
leerjaar 2 hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen voor de ouderavond van 18-02-2020. Deze staat 
in het teken van de voorbereiding op de definitieve profielkeuze. LEES VERDER ...

LOB voor lj. 4: INSCHRIJVING MBO-SCHOOL. De wet ‘vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot 
het MBO”’houdt in het kort in, dat iedere VMBO-leerling die aan de wettelijke toelatingseisen voldoet en 
zich voor 1 april aanmeldt op het MBO, toelaatbaar is voor deze opleiding. LEES VERDER ...

SAQI-TEST. Voor veel leerlingen is de overstap van de basisschool naar een middelbare school een ingrij-
pende gebeurtenis. Sommige leerlingen ondervinden weinig tot geen last, andere hebben meer moeite met 
de overstap. Om te kijken of leerlingen extra hulp nodig hebben, nemen wij de SAQI af. LEES VERDER ...

ACTIVITEITENWEEK 2. In de week van maandag 3 t/m 7 februari zijn er weer allerlei activiteiten, excur-
sies en gastlessen georganiseerd. Voor elke klas is dit anders. Dit betekent ook dat de begin en eindtijd van 
leerlingen anders is dan ze gewend zijn. De leerlingen worden op school geïnformeerd. LEES VERDER ... 

27/28 januari - uitdelen rapporten 
29 januari - training Kurzweil voor ouders/leerlingen (16u)
3 februari - activiteitenweek 2 (t/m 7 februari)
3/4 februari - verkort lesrooster (i.v.m. leerlingbesprekingen)
5 februari - skireis (t/m 9 februari)
10 februari - MBO-avond lj. 3 (Gilde Opleidingen) 
13 februari - ontwikkelmiddag (leerlingen ‘s middags lesvrij) 
18 februari - ouderavond lj. 2: keuzetraject (19.30u)
20 februari - infobulletin 8 ouders/leerlingen
21 februari - ontwikkeldag (leerlingen hele dag lesvrij)
22 februari - carnavalsvakantie (t/m 1 maart)

BELANGRIJKE DATA

BEZOEK POLITIEK DEN HAAG (4bmask,4kmask,4gtmask). Op donderdag 6 februari zullen leerlingen 
uit leerjaar 4 die maatschappijkunde in hun pakket hebben een bezoek brengen aan het hart van onze 
democratie, Den Haag. Eigen lunchpakket en geldig legitimatiebewijs zijn verplicht. LEES VERDER ... 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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CJG Tip van de maand:

MEDIAGEBRUIK
Tieners/pubers zijn vaak heel erg veel bezig met media. Bijna elke puber heeft wel een eigen 
smartphone, laptop en/of tablet. Vanaf 12 jaar wordt het steeds lastiger om te weten wat je kind 
precies allemaal (online) doet. Dit is niet erg, het is passend bij de ontwikkeling van pubers dat ze 
deze vrijheid krijgen. Toch kunnen pubers hun gedrag nog niet altijd goed overzien, daarom is het 
belangrijk dat je als ouder blijft praten over wat je kind meemaakt en ziet. Ook is het belangrijk 
om wat regels af te spreken. Maar hoe doe je dit als ouder, zonder dat je de vrijheid van je puber 
te veel in de weg zit? Hier 3 tips:

1. Praat met je kind over wat er online gebeurt en wat hij/zij meemaakt. Maak van geen enkel onderwerp 
een taboe, ook niet als het gaat om seks/sexting. Zorg ervoor dat het praten over online ervaringen 
een dagelijks gesprekje wordt en grijp bijvoorbeeld nieuwsberichten aan om je puber te verleiden om te 
vertellen. Praat daarnaast ook over privacy online. Stel vragen zoals: ‘Nog iets leuks gezien op Insta-
gram?’, ‘Wie ben je online en wat wil je van jezelf laten zien?’ en ‘Wat is er vandaag voorbij gekomen 
op Snapchat?’. Probeer niet te oordelen en zo open mogelijk het gesprek aan te gaan. 

2. Bepaal samen met je zoon/dochter regels rondom media/ beeldschermgebruik. Bijvoorbeeld doorde-
weeks 2 uur per dag beeldschermtijd als vrijetijdsbesteding (dus niet voor school). Maak ook afspraken 
over wat te doen als je puber zich niet aan deze regels houdt. Betrek je puber bij het opstellen van 
deze regels en afspraken, zo kan hij/zij meedenken over wat redelijk en realistisch is en kun je gelijk 
het gesprek hierover aangaan.

3. Toon oprechte interesse in wat je kind doet op (sociale) media. Kijk eens mee met filmpjes op YouTube 
bijvoorbeeld of ga eens naast je gamende zoon/dochter zitten. Stel hierover vragen en geef je com-
mentaar over dingen die je ziet. Je zult merken dat je soms verassende antwoorden krijgt van je puber!

Meer weten over mediagebruik bij pubers? kijk dan HIER.

AANBOD WORKSHOPS CJG
Ook in januari en februari biedt het CJG weer een heleboel zeer interessante, gratis workshops aan om 
ouders/verzorgers en kinderen te ondersteunen. De volgende onderwerpen staan op het programma: 

• zelfredzaamheid stimuleren bij tieners
• leren luisteren
• omgaan met ruzie en agressie bij kinderen
• oudercafé thema taalontwikkeling
• ruzies in het gezin verminederen
• ASS ouders
• tieners laten meewerken
• een goed slaappatroon ontwikkelen

Een volledig overzicht van de workshops die in januari worden aangeboden: zie DEZE LINK.
Een volledig overzicht van de workshops die in februari worden aangeboden: zie DEZE LINK.

https://www.cjgml.nl/pagina/puber/media/adviezen-mediagebruik-pubers/656683
https://drive.google.com/file/d/1KJ0507_YCXq568gFQ0h8PVcYYAEuXaS7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hrNo98N829r8RsfNQCk5pa-cEcQ2Dk0p/view?usp=sharing
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SKILLS TALENTS
Donderdag 9 januari was het zover! De winnaars van de voorrondes, Janne Jeurninck & Vera Gol-
steijn & Dewi Roelofsma van klas 4k2, vertrokken ‘s morgensvroeg naar Sittard naar het DaCapo 
College voor het provinciaal kampioenschap van Skills Talents. 

Skills Talents is een vakwedstrijd in een vakgebied; in dit geval Zorg en Welzijn. Ze streden daar 
met andere groepen van het DaCapo College en het Valuas College te Venlo. Ze gingen aan de 
slag met bijvoorbeeld het maken van een planning, het maken van een folder, het voeren van een 
gesprek met een patiënt en het verlenen van EHBO. 

Na twee uur strijden en eindeloos wachten op de uitslag kregen ze te horen dat ze een mooie 
gedeelde tweede plek hebben behaald. Wat een mooie prestatie en ervaring!

TERUG NAAR INHOUD
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LOB voor lj. 2:
OUDERAVOND PROFIELKEUZE EN LEERWEG
Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 2,     

U heeft per e-mail een uitnodiging ontvangen voor de ouderavond van dinsdag 18 februari 2020. Deze 
ouderavond staat in het teken van de voorbereiding op de definitieve profielkeuze en het bepalen van de 
te volgen leerweg in leerjaar 3. Het is zeer aan te bevelen om deze ouderavond te bezoeken! Via de link 
in uw e-mail kunt u zich hiervoor aanmelden.

U kunt zich voor een of meerdere informatierondes inschrijven (maximaal 3). Voorafgaand aan deze infor-
matierondes is er een bijeenkomst met de mentor. We starten om 19.30 uur bij de mentor en omstreeks 
20.00 uur starten de informatierondes. We eindigen de laatste informatieronde omstreeks 21.15 uur.

U kunt kiezen uit de volgende informatierondes:

* Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Huizen, winkels, kantoren: ze worden allemaal gebouwd en ingericht door vakmensen. Werken in de bouw 
is afwisselend en uitdagend. Je werkt met je hoofd en je handen. Samen met je collega’s maak je iets om 
trots op te zijn. En als je je vak verstaat, is er altijd werk.

* Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Wil jij later iets doen met installatietechniek, metaaltechniek en/of elektrotechniek in de breedste zin van 
het woord? Dan past dit profiel goed bij jou! PIE bereidt je voor op opleidingen als verspanen, lassen, con-
structiewerk of mechatronica, servicemonteur, monteur werkbouwkundige installaties.

* Zorg en Welzijn (Z&W)
Als je graag met mensen omgaat en voor anderen zorgt, dan voel je je in deze sector vast thuis. Je kunt 
allerlei kanten op! Misschien kies jij wel voor de zorg aan oude of zieke mensen. Of denk je meer aan ba-
by’s of kleuters? Je kunt ook klanten helpen in een schoonheids- of kapsalon. Daarnaast is het een voor-
bereiding op beroepen in de horeca zoals kok of gastheer.

* Economie en Ondernemen (E&O)
Ben jij geïnteresseerd in het bedrijfsleven of een geüniformeerd beroep? Dan is het profiel Economie en 
Ondernemen geschikt voor jou! Je leert alles over de gang van zaken in een winkel of een handelsonderne-
ming. Zelfstandig kunnen werken is erg belangrijk. Bovendien ben je vaak het visitekaartje van het bedrijf.

* Gemengde of Theoretische leerweg
Er zijn nog altijd veel misverstanden over deze twee leerwegen. Tijdens deze bijeenkomst zullen de ver-
schillen en overeenkomsten tussen deze twee leerwegen aan de orde komen. Natuurlijk is het mogelijk 
om ook vragen te stellen.

*Keuzebegeleiding Sint Ursula
Het studiekeuzeproces is voor leerlingen én ouders lastig. Welke begeleiding bieden we bij het maken van 
een studiekeuze of een loopbaankeuze? Wie spelen er allemaal een rol in deze keuze en wie neemt uit-
eindelijk de beslissing?

Wij hopen U te mogen ontmoeten op dinsdag 18 februari!

Met vriendelijke groet,

Geert Verstappen
Decaan Sint Ursula Heythuysen
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LOB voor lj. 3:
MBO-INFORMATIEAVOND
De middelbare scholen in Roermond en omliggende regio organiseren een MBO-infoavond voor alle vm-
bo-leerlingen van leerjaar 3. De avond kan als een voorbereiding worden gezien op het keuzeproces van de 
examenvakken voor het laatste leerjaar. Deze avond is op maandag 10 februari 2020 in het gebouw van 
Gilde Opleidingen aan de Kerkeveldlaan 1 te Roermond (let op: enkele voorlichtingen zullen plaatsvinden 
op Kerkeveldlaan 4, aan de overzijde, maar dat hoor je op deze avond).

Er wordt gewerkt in 3 rondes van telkens 40 minuten. De eerste ronde begint om 19.00 uur. Vanwege de 
grote toeloop mag je maar met 2 personen komen, jij en bijvoorbeeld één van je ouders/verzorgers. Je mag 
je bij drie voorlichtingen inschrijven. Bij elke opleiding staat het niveau van de opleiding aangegeven. Met 
een VMBO-basisdiploma kun je een niveau 2 opleiding volgen. Met een VMBO-kaderdiploma kun je een 
niveau 3 en 4 opleiding volgen. En met een VMBO-GL/TL-diploma kun je een niveau 4 opleiding volgen.

Tijden
Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
Ronde 1: 19.00 – 19.40 uur
Ronde 2: 19.50 – 20.30 uur
Ronde 3: 20.40 – 21.20 uur

Parkeren  
Parkeren kan bij de locaties van Gilde Opleidingen. 

Attentie!
Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent.
Roken is op beide locaties verboden.
Indien je over deze avond nog vragen hebt, kun je bij de decaan terecht.

Hoe meld je je aan?

Stap 1: Bezoek tussen 20 januari en 31 januari DEZE WEBSITE. 

Stap 2: Gebruikersnaam en wachtwoord invullen.
- Kies voor – ‘SOML Leerling’.
- Om in te loggen gebruik je je schoolmailadres (...@soml.nl) met bijbehorende wachtwoord!

Stap 3: – Gelukt! 
Je bent nu ingelogd in het MBO-infoavond inschrijfformulier. Volg de instructies.

Let op: je bent verplicht om bij iedere voorlichtingsronde een keuze in te voeren. Je keuze mag ook zijn: 
‘ik sla deze ronde over’, mocht je geen geschikte voorlichting kunnen vinden. Wanneer je inschrijving com-
pleet is, ontvang je een bevestingsmail in je school-e-mailbox. Bewaar deze goed. Deze heb je de avond 
zelf nodig om te weten waar je hoe laat verwacht wordt!

KLIK HIER voor het boekje waar alle voorlichtingen in staan vermeld. Deze zie je ook digitaal als je op de 
inschrijflink klikt.

Mede namens de deelnemende scholen wens ik je een leerzame avond toe!

Met vriendelijke groet,

Geert Verstappen
Decaan Sint Ursula Heythuysen

TERUG NAAR INHOUD

https://inschrijven.soml.nl/inschrijven/mbo-infoavond-3-vmbo/52/
https://drive.google.com/file/d/1UdvIgfeu1xkZfMQxE15kUBvMseacUBVL/view?usp=sharing
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LOB voor lj. 4: 
INSCHRIJVING MBO-SCHOOL

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen uit 
leerjaar 4,

Graag wil ik u informeren over de inschrijving op 
een MBO-school.

De wet ‘vroegtijdige aanmelddatum en toelatings-
recht tot het MBO’ houdt in het kort in, dat iedere 
VMBO-leerling die aan de wettelijke toelatingseisen 
voldoet en zich voor 1 april aanmeldt op het MBO, 
toelaatbaar is voor deze opleiding. Na 1 april vervalt 
dit toelatingsrecht, dit betekent dat het MBO je kan 
weigeren voor een bepaalde opleiding. In DIT FILM-
PJE wordt dit nog eens duidelijk uitgelegd:

Uit onze administratie is gebleken dat een aantal 
leerlingen nog niet de hele aanmeldprocedure heb-
ben doorlopen, daarom willen wij deze nogmaals 
onder uw aandacht brengen.

Alle leerlingen hebben van de mentor een activatie-
code ontvangen om een digitaal doorstroom dossier 
(DDD) aan te maken. Het DDD is noodzakelijk voor 
de aanmelding op het MBO en bestaat uit 3 delen 
(deel A, B en C) waaraan zowel uw kind, de mentor, 
als u een bijdrage dient te leveren.

Let op! Alle leerlingen moeten, naast dit DDD, zich 
evengoed aanmelden voor een vervolgopleiding. Dit 
dient te gebeuren vóór 1 april via de website van de 
betreffende vervolgopleiding. In DIT FILMPJE wordt 
de complete aanmeldingsprocedure voor het MBO 
nog eens in het kort uitgelegd.

Mocht u naar aanleiding van deze mededeling nog 
vragen hebben, kunt u contact opnemen met de 
mentor van uw zoon/dochter of met de decaan.

Met vriendelijke groet,

Geert Verstappen
Decaan Sint Ursula Heythuysen

TERUG NAAR INHOUD

https://www.youtube.com/watch?v=sHoee1CStUE
https://www.youtube.com/watch?v=sHoee1CStUE
https://vimeo.com/237454138
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SAQI-TEST

TERUG NAAR INHOUD

Voor veel leerlingen is de 
overstap van de basisschool 
naar een school voor voortge-
zet onderwijs een ingrijpende 
gebeurtenis. Ze moeten zich 
aanpassen aan een nieuw 
systeem, waarbij ze meest-
al elk lesuur met een andere 
leerkracht in een ander lo-
kaal zitten. Daarbij komt dat 
zij tijdens de pubertijd gaan 
ontdekken dat andere vaar-
digheden gewenst zijn, die zij 
op dat moment vaak nog niet 
volledig bezitten. Of ze erva-
ren dat hun zelfvertrouwen 
niet meer zo groot is als ze 
dachten.

‘Vertrouw op jezelf!’
De meeste kinderen slaan 
zich wel door deze verande-
ringen heen en weten zich 
snel aan te passen aan hun 
nieuwe leventje. Bij anderen 
kan dit leiden tot niet pas-
send gedrag of tot faalangst.
Hoewel veel mensen hier last 
van hebben, kan het bij som-
mige zo hoog oplopen dat zij 
er hinder van gaan onder-
vinden. Daarom heeft onze 

school in haar begeleidings-
programma van de leerlingen 
de training ‘vertrouw op je-
zelf’ in de brugklas opgeno-
men. 

SAQI in de brugklas
De komende weken (27 t/m 
31 januari) vullen de leerlin-
gen in de brugklas een vra-
genlijst in: de SAQI. Aan de 
hand van deze vragenlijst 
bekijken we samen met de 
mentor welke leerlingen in 
aanmerking komen voor deze 
training. Mocht dit bij een 
leerling het geval zijn, dan 
neemt de mentor hierover 
contact met op met ouders/
verzorgers.
De training wordt gegeven 
door de docenten mevr. A. 
van Cleef en dhr. N. Roumen.
De algemene testresultaten 
worden door de mentor be-
sproken tijdens het ouderge-
sprek in maart. 

SAQI in leerjaar 2
In leerjaar 2 wordt de SAQI 
afgenomen voor het screenen 
van leerlingen die in aanmer-

king komen voor een SoVa 
training (sociale vaardighe-
den). Ook deze test wordt 
komende weken afgenomen 
(27 t/m 31 januari). De ge-
gevens van deze test worden 
samen met de mentor beke-
ken. De mentor neemt con-
tact op met de ouders/ver-
zorgers van  leerlingen die in 
aanmerking komen voor de 
SoVa-training. De SoVa-trai-
ning wordt gegeven door de 
ambulante begeleiders: dhr. 
A. Wurms en dhr. B. Weijzen.
Tijdens de oudergesprekken 
in maart bespreekt de mentor 
de algemene testresultaten.

Voorafgaand aan de trai-
ningen ‘Vertrouw op jezelf’ 
en ‘SoVa’, wordt er voor de 
ouders/verzorgers van de 
deelnemende leerlingen een 
informatieve ouderavond ge-
organiseerd. 

Heeft u nog vragen, dan kunt 
u terecht bij de zorgcoördina-
tor dhr. D. Gijsen.
(d.gijsen@ursula.nl)

ACTIVITEITENWEEK 2

TERUG NAAR INHOUD

In de week van maandag 3 
t/m 7 februari zijn er weer 
allerlei activiteiten, excursies 
en gastlessen georganiseerd. 
Voor elke klas is dit anders. 
Dit betekent ook dat de be-
gin en eindtijd van leerlingen 
anders is dan ze gewend zijn. 
De leerlingen worden op 

school geïnformeerd over de 
diverse activiteiten die op het 
programma staan voor de 
week. Wanneer de leerlin-
gen geen activiteit hebben, 
volgen zij lessen volgens het 
rooster.
Alle wijzigingen zijn van-
af volgende week dinsdag in 

hun roosters te zien. Kijk sa-
men met uw zoon/dochter in 
Zermelo voor het dagelijkse 
rooster van volgende week.

Extra informatie voor leer-
jaar 1 betreffende de activi-
teit voor donderdag 6 februari 
vindt u in DEZE LINK.

mailto:d.gijsen%40ursula.nl?subject=
https://drive.google.com/file/d/1mpfSFf8cNLkvL1eUMV7T_5hexqhR5xOy/view?usp=sharing
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BEZOEK POLITIEK DEN HAAG 
(4bmask,4kmask,4gtmask)

Op donderdag 6 februari zullen leerlingen uit leerjaar 4 die maatschappijkunde in hun pakket 
hebben een bezoek brengen aan het hart van onze democratie, Den Haag. In Den Haag nemen 
de leerlingen deel aan het programma ‘Politiek in Vogelvlucht’ en bezoeken ze onder andere 
het Binnenhof, brengen ze een bezoek aan de Tweede Kamer en zullen ze door middel van een 
GPS-speurtocht alle politieke hotspots ontdekken. Deze dag zal verder onder leiding staan van de 
organisatie ProDemos. Aangezien het een lange dag is, is het erg handig als de leerlingen voor een 
eigen lunchpakket zorgen. Ook een geldige legitimatie deze dag is een vereiste. Meer informa-
tie, onder andere over de strikte gedragsregels in en op het Binnenhof is te vinden via DEZE LINK. 

Het programma op deze dag ziet er als volgt uit:
Tussen 9.30 en 9.45 uur: Verzamelen op school
10.00 uur: Vertrek met bus naar Den Haag
13.00 uur tot ongeveer 17.15 uur: Programma ‘ Politiek in Vogelvlucht” in Den Haag
17.30 uur: Vertrek met bus naar Heythuysen
20.00 uur: Aankomst in Heythuysen

Bij vragen of opmerkingen: graag contact opnemen met Dhr. Schoester via r.schoester@ursula.nl 

TERUG NAAR INHOUD

https://prodemos.nl/voor-scholen/prodemos-binnenhof-scholen/bezoekpolitiekdenhaag/
mailto:r.schoester%40ursula.nl%20%20?subject=

