
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: VRIENDSCHAP. De CJG Tip van de maand gaat deze keer over vriendschap. 
Ook is in dit infobulletin weer een overzicht opgenomen van de (gratis) workshops en trainingen die deze 
maand vanuit het CJG worden verzorgd. LEES VERDER ... 

KEUZE VAKKENPAKKET lj. 2 -> lj. 3. Binnenkort maken alle 2e-jaarsleerlingen een vakkenkeuze voor 
leerjaar 3. Daarnaast kiezen de leerlingen van het leerwerktraject en de basisberoepsgerichte, kaderbe-
roepsgerichte en gemengde leerweg hun profiel. LEES VERDER ... 

KEUZE VAKKENPAKKET lj. 3 -> lj. 4. Binnenkort maken alle 3e-jaarsleerlingen een keuze in welke 
vakken ze examen gaan doen. Daarnaast kiezen de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen nog hun 
keuzevakken: 4 keuzevakken voor LWT, BB en KB en 2 keuzevakken voor GT. LEES VERDER ...

BWI IN DE PRAKTIJK! De lessen bouwen, wonen en interieur zijn gericht op vaardigheden die leerlingen in 
de praktijk nodig hebben. Wij vinden het dan ook heel mooi dat er activiteiten georganiseerd kunnen worden 
waarbij een extra sterke link wordt gelegd tussen schoolpraktijk en dagelijkse praktijk.  LEES VERDER ...

BEROEPENFEEST ROERMOND ON STAGE: uitgesteld i.v.m. corona-virus! Tot onze grote spijt hebben we 
moeten besluiten om Roermond On Stage uit voorzorg af te gelasten. Hoewel het RIVM nog geen negatief 
advies geeft voor het organiseren van evenementen, merken wij een toenemende onrust. LEES VERDER ...

23 maart - oudergesprekken lj. 1, 2 en 3 
24 maart - oudergesprekken lj. 1, 2 en 3 
25 maart - toetsvrij (t/m 27 maart) 
30 maart - toetsweek lj. 1, 2, 3 en 4 (t/m 3 april) 
30 maart - vergadering ouderraad 
02 april - infobulletin 10
07 april - informatieavond ouderraad / ouders voor ouders
13 april - Tweede Paasdag (lesvrij)
14 april  - uitreiken rapport lj. 4
17 april  - laatste lesdag leerjaar 4
18 april - meivakantie (t/m 3 mei)
04 mei  - ontwikkeldag (leerlingen lesvrij)
05 mei  - Bevrijdingsdag (lesvrij)
07 mei  - start centrale examens

BELANGRIJKE DATA

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FAmsterdam
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TERUG NAAR INHOUD

CJG Tip van de maand:

VRIENDSCHAP
Het is gezellig om vrienden te hebben, maar het is ook goed. Je leert hoe je met elkaar om moet 
gaan. Jongeren leren veel over zichzelf door met vrienden om te gaan. Vrienden hebben is ook 
goed voor het zelfvertrouwen. Als je kind bij een vriendengroep hoort, geeft dat veiligheid en 
zekerheid.
Misschien vind je het moeilijk dat je puber jou minder nodig heeft. Jongeren maken zich los en hun 
vrienden zijn op deze leeftijd soms belangrijker voor hen dan hun ouders. Dit is normaal. Toch heb 
je nog veel invloed, maar het kan best zijn dat je dat pas over een paar jaar merkt.

Wie zijn je echte vrienden? Hoe bepaal je de waarde van vriendschap? Jongeren zijn hier veel mee 
bezig. Ze willen zelf beslissen met wie ze vriendschap sluiten en wie ze toelaten tot hun vrienden- 
kring. Doordat ze bezig zijn zichzelf te ontdekken, kunnen ook hun vriendschappen wisselen, om-
dat ze steeds opnieuw afwegen hoeveel die vrienden voor hen betekenen.  Wat als je als ouder 
vindt dat je kind geen goede keuzes maakt in het kiezen van vriendschappen?

Hier 3 tips:
1. Zeg nooit dat je kind niet meer met een vriend om mag gaan. Dat maakt het extra spannend.
2. Vraag je kind om vrienden mee naar huis te nemen. Je ziet dan hoe ze met elkaar omgaan.
3. Praat over gedrag dat je niet leuk vindt, zowel van je kind zelf als van de vrienden, maar wijs 

je kind niet persoonlijk af.

Meer weten over tieners en vriendschap? Kijk HIER.

AANBOD WORKSHOPS CJG
Het CJG biedt het hele jaar door interessante (gratis) workshops aan voor ouders/verzorgers. In 
maart staat de onderstaande workshop nog op het programma.

Workshop LEREN LUISTEREN (0-12jr)
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert, Leren gehoorzamen is een vaardigheid die 
kinderen helpt om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Maar hoe doe je dat nou 
op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je kind het beide prettig 
vinden? Dat leer je in deze workshop!
Donderdag 26 maart 9:30 – 11:30 CJG, Schoolstraat 35 Heythuysen

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

https://www.cjgml.nl/pagina/puber/ontwikkeling/vriendschap/870405
mailto:info%40cjgml.nl%20?subject=
http://www.cjgml.nl
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KEUZE VAKKENPAKKET lj. 2 -> lj. 3
Binnenkort maken alle 2e-jaarsleerlingen een vakkenkeuze voor leerjaar 3. Daarnaast kiezen de leerlin-
gen van het leerwerktraject en de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg hun 
profiel. Samen met de mentor bekijken de leerlingen de mogelijkheden en maken in de klas hun keuze. 
Op de aankomende, verplichte ouderavond van 23 of 24 maart wordt het definitieve keuzeformulier on-
dertekend door u en uw zoon/dochter/pupil. Veel leerlingen weten al welk profiel ze willen volgen. Als uw 
zoon of dochter nog steeds twijfelt, dan kunt u de 4 profielboekjes nog eens samen doornemen. Hierin 
staat wat een leerling in de lessen gaat doen en welke opdrachten daarbij horen. Klik op de onderstaande 
afbeeldingen om de desbetreffende profielboekjes te openen.

TERUG NAAR INHOUD

BEROEPENFEEST ROERMOND ON STAGE
Uitgesteld i.v.m. corona-virus!

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten om Roermond On Stage uit voorzorg af te gelasten. Hoewel 
het RIVM nog geen negatief advies geeft voor het organiseren van evenementen, merken wij een toene-
mende onrust rondom de ontwikkeling van het coronavirus in onze regio. Tijdens Roermond On Stage ver-
zamelen veel mensen zich, die normaal niet met elkaar in aanraking zouden komen. Daarin willen we onze 
eigen verantwoordelijkheid nemen. Het idee van On Stage is om leerlingen de kans te geven om zich breed 
te oriënteren op beroepen en bedrijven. Dat komt nu steeds meer onder druk te staan. Dat beïnvloedt de 
kwaliteit van het feest, en dat is niet wat we willen uitdragen naar alle beroepsbeoefenaren en leerlingen.

Het Beroepenfeest op 17 maart en de Doe Dag op 26 maart gaan daarom NIET door. Omdat wij graag 
uitgaan van uitstel en geen afstel, komen wij z.s.m. bij u terug met meer informatie en hopelijk met een 
nieuwe datum. We zullen ons uiterste best doen om de activiteiten in juni alsnog plaats te laten vinden.

We vinden het heel jammer voor leerlingen, mentoren, beroepsbeoefenaars, matchmakers en iedereen die 
al hard gewerkt heeft ter voorbereiding op Roermond On stage en de Doe Dag, maar dit is overmacht: niets 
aan te doen dus. De gezondheid en het welbevinden van alle deelnemers staan uiteraard voorop.

We wensen u en de uwen ondertussen sterkte met alle grote en kleine gevolgen en consequenties van de 
uitbraak van het coronavirus. Hopelijk tot snel!!

TERUG NAAR INHOUD

https://drive.google.com/file/d/1fcxmShNSOrFkrQi7MrAgDYUnp_qybRuA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16N6MGyfez7XZzsoTvspb3up02xtSB0uq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W-AkoT58Pl-58Dg0hNDsv6S1hdNpNq3v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSB85oZEbMWzsC2s6ZwhZxaijH5RVGJo/view?usp=sharing


infobulletin 9 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2019-2020)    -    12 maart 2020, 9:35

Pagina 4 van 5Sint Ursula, locatie Heythuysen

KEUZE VAKKENPAKKET lj. 3 -> lj. 4
Binnenkort maken alle 3e-jaarsleerlingen een keuze in welke vakken ze examen gaan doen. 
Daarnaast kiezen de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen nog hun keuzevakken. 

Leerlingen van het leerwerktraject en van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leer-
weg kiezen 4 keuzevakken. Ze kiezen minimaal 2 vakken binnen het eigen profiel. Dit geeft de 
volgende mogelijkheden:
• 2 vakken uit eigen profiel + 2 vakken uit één of meerdere andere profielen
• 3 vakken uit eigen profiel + 1 vak uit een ander profiel
• 4 vakken uit eigen profiel

De leerlingen van de gemengde leerweg kiezen 2 keuzevakken. Ze kiezen minimaal 1 vak binnen 
het eigen profiel. Dit geeft 2 mogelijkheden:
• 1 vak uit eigen profiel + 1 vak uit een ander profiel
• 2 vakken uit eigen profiel 

Op de aankomende, verplichte ouderavond van 23 of 24 maart wordt het definitieve keuzefor-
mulier ondertekend door u en uw zoon/dochter/pupil. Veel leerlingen weten al welke keuzevak-
ken ze willen volgen. Als uw zoon of dochter nog steeds twijfelt, dan kunt u de 4 keuzeboekjes 
nog eens samen doornemen. Hier staat per keuzevak in wat een leerling in de lessen gaat doen 
en welke opdrachten daarbij horen. Klik op de onderstaande afbeeldingen om de desbetreffende 
keuzeboekjes te openen.

TERUG NAAR INHOUD

https://drive.google.com/file/d/1uGCIDSTLMgy6TNyy4tXZYR_n97DMdne2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vPWAkR8df0GOgNAXdQICgIN7IWFgPocS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqn7qhQj97TaZ2P4ZgDo9fDgEo9va4ji/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pJDBOQorRNEQEo-0tY_-LeHZ-faNdxGB/view?usp=sharing
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BWI IN DE PRAKTIJK!
De lessen bouwen, wonen en interieur zijn (vanzelfsprekend) gericht op vaardigheden die leer-
lingen in de praktijk nodig hebben. Wij vinden het dan ook heel mooi dat er activiteiten geor-
ganiseerd kunnen worden waarbij een extra sterke link wordt gelegd tussen de schoolpraktijk en 
dagelijkse praktijk op de werkvloer. 

TERUG NAAR INHOUD

Zo hebben we onlangs een 
professionele metselaar over 
de vloer gehad, die onze leer-
lingen de fijne kneepjes bij-
bracht wat betreft het stellen 
van profielen, voorbereiden 
van het werk en het metselen 
van muren. 

Ook loopt er een mooi project 
bij het ‘Samen zorgen huis’ in 
Baexem. Onze leerlingen Ke-
vin van Bree en Jay Dieterich 
werken hier iedere woens-
dagmorgen mee om een oud 
klooster op te knappen. Mo-
menteel zijn ze bezig aan een 
project in de kapel van het 
klooster. Op de afbeelding 
is een rek te zien met bor-
den voor betere akoestiek in 
de kapel. De leerlingen heb-
ben de rekken en de platen 
geschuurd, schoongemaakt 
en geschilderd. Daarna heeft 
een vrijwilliger het stof aan-
gebracht op de platen. 


