
Middels dit informatieblad willen we u / jullie graag wekelijks informeren over de stand van zaken op Sint Ursula en de voortgang van 
het ‘leren op afstand’, zolang de beperkende maatregelen vanwege de corona-crisis actief zijn. 

Het streven is om dit bulletin iedere dinsdag te publiceren, al weten we heel goed dat we in deze bijzondere tijden snel ingehaald kun-
nen worden door de realiteit van alledag. Het zal dus ook vast nodig blijven om u / jullie op andere momenten ad-hoc te informeren, 
als de situatie daarom vraagt. 

Kopij kan aangeleverd worden bij de eindredacteur, dhr. Ruud Hermans (ruudhermans@ursula.nl). De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud berust bij de schoolleiding.
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LIEVE LEERLINGEN: WE MISSEN JULLIE. Deze kreet staat inmiddels op de ramen bij vele scholen in 
Nederland. Ook bij ons. Want lesgeven zonder leerlingen ‘in het echt’ te zien, dat voelt toch wel heel on-
natuurlijk. Lieve leerlingen: we hopen dat het jullie (en jullie families) goed gaat! LEES VERDER ... 

SCHERMTIJD, HOE KAN IK DAAR ALS OUDER GRIP OP HOUDEN? En toen was daar Corona. Van het 
ene op het andere moment hebben wij onze deuren moeten sluiten en werd het openbare leven stilgelegd. 
De impact van deze maatregelen heeft invloed op online gedrag van kinderen en pubers. LEES VERDER ... 

INGEZONDEN BRIEF SAMEN ZORGEN HUIS LEUDAL. Milan Janssen, leerling van ons leerwerktraject, 
loopt normaal gesproken iedere week stage bij het Samen Zorgen Huis Leudal. Dit kan vanwege de huidige 
maatregelen niet doorgaan, daarom schreef hij een brief aan de verzorgers en bewoners. LEES VERDER ...

HERSENBREKERCOMPETITIE. In dit infobulletin hebben we weer twee nieuwe herenbrekers voor jullie 
geplaatst. Ook zie je de uitwerking van de opgave van vorige week én de tussenstand na de eerste ronde. 
Voor elke opgave kun je 6 punten verdienen. Wie zou er aan het einde bovenaan staan? LEES VERDER ...

KWALIFICATIE IN MAGISTER. Voor vrijdag 17 april geven alle vakdocenten in Magister aan hoe de voort-
gang van een leerling de afgelopen weken was. Het gaat dan om een algemeen beeld, waarin zowel de 
studiehouding als de kwaliteit van het ingeleverde werk wordt meegenomen. LEES VERDER ...

WAT VINDEN JE DOCENTEN ER EIGENLIJK VAN? Niet alleen leerlingen, ook docenten moeten natuur-
lijk even omschakelen! In deze rubriek vertellen mevrouw Crutsen en mevrouw Willekens wat over deze 
eerste weken ‘leren op afstand’. LEES VERDER ... 

VEELGESTELDE VRAGEN (F.A.Q.). De lijst met veelgestelde vragen en antwoorden, kun je HIER vinden. 

HERVATTEN SCHOOLEXAMENS. Vanaf maandag 6 april zijn we weer gestart met het afnemen van 
schoolexamens, in heel kleine groepen. Het is een gek gezicht, tien tafeltjes in een gymzaal, maar op deze 
manier blijft iedereen op afstand en houden we het veilig. LEES VERDER ...

VAN KINDERBIJSLAG TOT STUDIEFINANCIERING. Voor de financiering van de studie van leerlingen 
VO en studenten MBO/ HBO / WO, behalve de eigen financiële bijdrage, een aantal bronnen. Een overzicht 
van deze bronnen vindt u in DEZE PUBLICATIE. 

CREATIEF MET MUZIEK! Verplicht thuis zitten. Dat werkt misschien verveling in de hand. Netflixen, 
gamen, je socials bijhouden... Dat is natuurlijk leuk voor even, maar dat houd je toch geen hele dag vol? 
Gelukkig zijn er nog tal van andere manieren om je tijd om te krijgen! LEES VERDER ...

MENTORLESSEN HORN. Met ingang van deze week zijn voor leerlingen in Horn de mentorlessen weer 
ingepland (in Heythuysen was dit al gebeurd). Dit geeft de mentor de mogelijkheid om (groeps-)gesprekken 
in te plannen. De mentorlessen staan bijna allemaal op dinsdag het 7e uur in het rooster.

mailto:?subject=
https://docs.google.com/document/d/18PslPcGUjKwXaG6yj0QYSMFADn8pn3ml6PoNJazP3g4/
https://drive.google.com/file/d/1ExEoIxlpNFBVddmqxH4J9z0XkGG65LJ6/view?usp=sharing
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HERVATTEN SCHOOLEXAMENS
Vanaf maandag 6 april zijn we weer gestart met het afnemen van schoolexamens, in heel kleine 
groepen. Het is een gek gezicht, tien tafeltjes in een gymzaal, maar op deze manier blijft iedereen 
op afstand en houden we het veilig.

We wensen alle examenleerlingen die nog toetsen moeten maken heel veel succes!

TERUG NAAR INHOUD
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KWALIFICATIE IN MAGISTER
Voor vrijdag 17 april geven alle vakdocenten in Magister aan hoe de voortgang van een leerling 
de afgelopen weken was. Het gaat dan om een algemeen beeld, waarin zowel de studiehouding 
(aanwezigheid, op tijd inleveren van opdrachten etc.) als de kwaliteit van het ingeleverde werk 
wordt meegenomen. 

De kwalificatie dient om voor leerlingen, ouders en mentoren inzichtelijk te maken hoe er de af-
gelopen periode gewerkt is. Aan een onvoldoende zijn dus nog geen consequenties verbonden. 
Mochten de scholen ook na de meivakantie gesloten blijven, bekijken we opnieuw hoe we de 
voortgang monitoren.

Een leerling kan een onvoldoende (O), voldoende (V) of goed (G) als beoordeling krijgen. In Ma-
gister is deze beoordeling te zien in het overzicht van de laatste cijfers. Bij het cijfer staat vermeld 
“Voortgang onderwijs op afstand”.
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CREATIEF MET MUZIEK!
Verplicht thuis zitten. Dat werkt misschien verveling in de hand. Netflixen, gamen, je socials bij-
houden... Dat is natuurlijk leuk voor even, maar dat houd je toch geen hele dag vol? Gelukkig zijn 
er nog tal van andere manieren om je tijd om te krijgen!

Een hele goede manier om te ontspannen is natuurlijk het luisteren en / of maken van muziek! 
Dat leerlingen zich op dit moment behalve met huiswerk thuis ook op een andere manier creatief 
kunnen bezighouden, blijkt ook uit het optreden van de broers Ruud (G3a) en Maarten (V5b) So-
mers. Klik op de afbeelding hieronder om hun werk te zien!
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https://www.youtube.com/watch?v=Qk7i0iFQDqE&feature=youtu.be


EXTRA INFOBULLETIN 2    -    7 april 2020, 13:44

Pagina 4 van 8Sint Ursula

SCHERMTIJD:
HOE KAN IK DAAR ALS OUDER GRIP OP HOUDEN?
En toen was daar Corona. Van het ene op het andere moment hebben ook wij onze deuren 
moeten sluiten en werd het openbare leven stil gelegd. De impact van deze maatregelen heeft 
invloed op online gedrag van kinderen en pubers. Hoe ga je als ouders om met het toegeno-
men gebruik van schermtijd in deze coronacrisis?
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Elke dag urenlang achter het 
scherm
De meeste ouders hebben 
met hun kinderen afspraken 
over schermtijd in huis. Door-
deweeks gaat schoolwerk 
voor en in het weekend is er 
meer ruimte voor online en-
tertainment. Iedereen weet 
waar hij aan toe is. Maar door 
de coronacrisis zitten kinde-
ren nu de hele dag thuis. Ons 
onderwijs op afstand “online”  
en huiswerk en opdrachten 
worden digitaal ingeleverd. 
Daarbij ontmoeten ze hun 
vrienden en medeleerlingen 
extra lang online. Opnieuw 
van achter het scherm. Ze 
chatten of gamen en bren-
gen daarnaast hun tijd Net-
flixend door. Urenlang, elke 
dag weer.

Elk kind reageert anders
Dit is een uitzonderlijke situ-
atie, waarvan niemand weet 
hoe lang die gaat duren. Het 
is duidelijk dat elke dag uren-
lang online zijn leidt tot ge-
wenning. Voor het ene kind 
gaat dat verder dan voor het 
andere. De een gaat uit zich-
zelf naar buiten om te be-
wegen of te sporten, ook al 
moet dat nu alleen. Een an-
der blijft liever binnen achter 
het scherm en komt er zon-
der tussenkomst van de ouers 
niet van los.

Ouders maken zich zorgen
Veel ouders maken zich zor-
gen over die extra scherm-
tijd. Is het wel gezond? Raken 
hun kinderen nu verslaafd? 
Hoe moet het straks, als alles 
weer normaal is? Ze vinden 
de online contacten met klas-
genoten en vrienden belang-
rijk en willen voorkomen dat 
hun kind isoleert door al te 
strenge regels te stellen. Maar 
ze zien het ook niet zitten dat 
hun kind de hele dag online 
is. Waar doe je goed aan als 
ouder?
  
Samen een nieuwe daginde-
ling maken
Als een situatie totaal veran-
dert, zijn er ook nieuwe af-
spraken nodig. Maak samen 
een plan voor een nieuwe 
dagindeling die voor iedereen 
werkt. Dan kan iedereen zich 
daaraan houden. Neem daarin 

afspraken op over het aantal 
uren dat besteed wordt aan:
• School / huiswerk maken
• Naar buiten gaan / bewe-

gen
• Helpen in huis
• Online zijn met vrienden
• Online hobby’s en vrije tijd
• Offline hobby’s en vrije tijd
• Quality time met het gezin

Benadruk dat de afspraken 
gelden, zolang de situatie 
onveranderd blijft. Zodra de 
school weer open gaat, wor-
den de afspraken in gezamen-
lijk overleg weer aangepast 
en zal de online tijdsbeste-
ding teruggeschroefd worden. 
Reik uw kinderen alternatie-
ven aan, zodat ze ideeën op-
doen om hun tijd op een an-
dere manier te besteden dan 
alleen online. Daag ze uit en 
help ze een gezonde balans 
te vinden.
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De corona-crisis en het leren op afstand hebben een enorme impact op het onderwijs dat wij nor-
maal gesproken binnen de muren van onze school aanbieden. Maar ook het ‘buitenschoolse’ leren 
kan helaas niet doorgaan zoals wij dat graag zouden willen. 
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Onze leerlingen van het leer-
werktraject (LWT) ervaren 
daar ook zeker de gevolgen 
van. Deze leerweg bieden wij 
aan op de locatie Heythuysen. 
LWT is bedoeld voor leerlingen 
die meer praktijk- of beroeps-
gericht zijn en meer behoefte 
hebben aan een actieve aan-
pak van leren. Daarom lopen 
LWT-leerlingen veel stage, 
maar die kunnen helaas ook 
geen doorgang vinden. 

Milan Janssen (3b1) is één van 
de leerlingen die nu dus geen 
stage kan lopen. Normaal ge-
sproken draait hij mee in de 
praktijk bij het Samen Zorgen 
Huis Leudal, waar vele vrij-
willigers samen zorgen voor 
een ‘ziekenboeg bij huis’. Dit 
prachtige initiatief wordt gere-
aliseerd mét en vóór de zieke 
medemens, haar of zijn naas-
te(n) en de inwoners van Leu-
dal en omstreken. Dit alles ge-
beurt in samenwerking met de 
huisarts, verpleegkundige en 
met de steun van diverse zor-
ginstanties.

Milan geniet ervan om in deze 
omgeving (werk)ervaring op te 
doen en hij vindt het erg jam-
mer dat hij nu niks kan bete-
kenen voor de vrijwilligers en 
de bewoners. Daarom heeft hij 
een prachtige brief gestuurd 
naar het Samen Zorgen Huis. 
De tekst kunnen jullie hier-
naast lezen.

LIEVE BEWONERS EN ZORGGEVERS VAN HET SAMEN ZORGEN HUIS

Wat is het toch een rare tijd waarin we nu leven. Een tijd waarin we mekaar 
niet meer mogen zien, geen knuffel mogen geven in moeilijke en onzekere 
tijden. Wat is het toch een onzekere tijd, geen vastigheid. Maar onzekerheid. 

Het is een raar gevoel, als je binnen zit. Niks te doen hebt. En er telkens 
vervelende berichten worden verteld door het nieuws. Het maakt ons bang, 
we hebben allemaal vragen. Maar niemand kan ze beantwoorden. Niemand 
weet wanneer we mekaar een knuffel mogen geven. Of weer een gezellig 
kletsje kunnen doen. 

Het is een cliché geworden om te zeggen dat iedereen het moeilijk heeft.  
Ook ik zit al 3 weken thuis, voor me uit te staren. Af te wachten en te kijken 
waar het schip strandt. En iedere donderdag zou ik het liefste op de fiets 
springen en naar jullie toe komen. Om zowel jullie bewoners als jullie vrijwil-
ligers en zorggevers even een steuntje te geven. Maar dit kan natuurlijk niet.

Daarom doe ik het even zo, met een brief. Geen appje of een videogesprek. 
Nee, een brief. Om jullie bewoners te zeggen, ondanks dat je mekaar geen 
knuffel of hand kan geven. Mekaar toch even aankijkt en zegt ‘’ik hou van 
jou’’. Want er is niks zo belangrijk in deze tijd dan liefde geven. En krijgen. 
Want niemand wilt in deze tijd alleen zijn. 

Ook ik wil zeggen dat ik jullie bewoners allemaal mis. Jullie glimlachen als 
ik kwam, het maakte mijn week compleet. 

Maar ook wil ik dankjewel zeggen tegen de mensen die op dit moment jullie 
verzorgen. Want jullie maken overuren. Jullie geven al jullie zorgen aan de 
bewoners. En er zijn niet veel mensen die dat kunnen.  En iedereen van 
jullie is uniek. En daarom weet ik ook weer, dat ik later ook de zorg in wil. 
Om zo’n mooi beroep te hebben. 

Een beroep waar je voor iedereen kan zorgen. Je moet ervoor geboren zijn. 

En als dit allemaal voorbij is, kom ik zo snel als ik kan weer langs. Om weer 
mee te helpen in het zorghuis. Om samen met Annie de was te doen. Om 
te leren van de zorggevers. Ik kijk er enorm naar uit. 

“stay strong”
~blijf sterk~

Met heel veel kusjes, 
Milan Janssen 
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      HERSENBREKERCOMPETITIE
         IIn dit infobulletin hebben we weer twee nieuwe herenbrekers voor jullie  
            geplaatst. Een hersenbreker is een puzzel, een raadsel, een vraagstuk, kortom: 
     een opgave waar je je hersens op kunt breken. Voor elke opgave kun je 6 punten 
verdienen. Uiteraard is het de bedoeling dat je aan het eind van de competitie zo-
veel mogelijk punten hebt behaald. De competitie bestaat uit in totaal 10 opgaven. 
   De beste drie leerlingen krijgen aan het eind van de competitie een prijs uitgereikt 
Uitwerking van de opgave: mailen naar hersenbreker@ursula.nl 

Je antwoord moet je uiterlijk inleveren op vrijdag van de week dat het infobulletin verschijnt. 
Schrijf bij de uitwerking steeds je naam en je klas bovenaan. Let op dat je ook de uitwerking 
meestuurt, want die levert ook punten op. Succes!

Opgave 2: 
Boer Harms bezat vijf bundels hooi en hij gaf zijn knecht Dubbel 
de opdracht ze te wegen alvorens ze naar een klant te brengen. 
De sufferd woog echter steeds twee bundels tegelijk in alle mo-
gelijke combinaties en vertelde zijn baas dat hij zo de volgende 
gewichten vond, in ponden: 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 120 en 121. 

Welnu, hoe zou boer Harms en met behulp van deze cijfers ooit 
achter kunnen komen hoeveel elk van de vijf bundels woog? 
Geef ook de gewichten van deze bundels in kilogram (denk aan 
de uitwerking!).

Opgave 3: 
Het zal duidelijk zijn hoe de rijtjes 1,2,3,4 …. of 1,2,4,8, …. of 
1,2,4,7, …. verder moeten worden aangevuld. Hieronder staan 
twee andere rijtjes die elk hun eigen logische vervolg hebben. 

Geef van beide rijtjes de getallen die op de stippeltjes zouden 
moeten staan mét de uitleg. Vul de rijtjes aan met 2 getallen.
a. 1,2,2,4,3,6,4,8,5,10,………..
b. 1,11,21,1211,111221,312211,…………

De opgave is zes punten waard, drie punten voor elk onderdeel.

Oplossing opgave 1 (vorig bulletin)
Er is maar één manier waarop de inhoud van drie vaten precies 2 maal zo veel wijn bevat als de inhoud 
van 2 vaten. De vaten met 16, 19 en 31 liter bevatten in totaal 66 liter, dat is precies 2 maal zoveel als 
de vaten met 15 en 18 liter. Het vat met 20 liter blijft over en moet dus het biervat zijn.

Stand na opgave 1:

1.
Koen Frankena 

Mei Lin Goessens 
Bram Janssen 

Allard Boumans 
Leon Strijbos 

Jeffrey Valckenbogh 
Janneke Kuijpers 
Ivanka Beerens
Jasper Segers 
Wiek Smeets
Luca Tunissen
Lievee Korten 
Nikki Gereadts

Max Wolff
Kiki Claessen
Sep Derikx

Aimee Smeets
Jens van den Beuken
Koert-Jan Scholten

Bram Goessens
Jens Ketelings 
Katelijne Kaat

Dylana Hanepen
Nele Boesten

-> allen 6 punten 

mailto:hersenbreker%40ursula.nl?subject=
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WAT VINDEN JE DOCENTEN ER EIGENLIJK VAN?
Niet alleen voor leerlingen is de huidige situatie zeer ongewoon. Ook voor docenten is het natuur-
lijk even omschakelen om heel anders te werk te gaan. In deze rubriek vertellen mevrouw Crut-
sen, mevrouw Smolenaers en mevrouw Willekens wat over deze eerste weken ‘leren op afstand’.

Mevrouw Crutsen geeft haar wiskunde-lessen nu online. Dan krijg je 
natuurlijk ook regelmatig mailtjes en appjes van leerlingen. Daarin zijn 
leerlingen heel eerlijk: 

Hallo mevrouw, 

De opdrachten van wiskunde heb ik ingeleverd bij u.
Opdracht 48 heeft pap ingevuld en uitgelegd. 
Opdracht 49 vond ik heel lastig, die heeft pap ingevuld.
Dus voordat u denkt dat ik het helemaal snap: pap heeft het ge-
maakt...

En ook mevrouw Crutsen leert snel bij! Zo is ze erachter gekomen dat 
het voor een Google Meet wel handig is dat leerlingen én docenten 
gelijktijdig in dezelfde meeting zijn.

Lln. :  Waar blijft u? We wachten op u in de meeting!
Docent:  Ik zie jullie niet?
Lln. :   We zijn al 10 minuten met de hele klas in de  
  meeting. Probeer maar eens een andere code,  
  dan stuur ik die wel naar de rest.

Wij onderwijzen niet alleen onze eigen leerlingen: ook begeleiden wij stagiaires van de lerarenopleiding. 
Een belangrijke taak, want dit zijn de docenten van de toekomst! Hun stages zien er nu opeens héél 
anders uit. Maar ook deze manier van werken biedt kansen om leraren-in-opleiding ervaring op te 
laten doen! Zo ging mevrouw Smolenaers, stagiaire bij meneer Gootzen, zelf ook digitaal aan de slag.

Vanuit Fontys krijgen wij online les via Microsoft Teams. Bij Sint Ursula werken ze met Google Class-
room en Google Meet. Ik had nog geen ervaring met Google Classroom en Google Meet. Maar het prin-
cipe is hetzelfde als Microsoft Teams. 

Via meneer Gootzen heb ik toegang gekregen tot de klas 2gt1. Hierdoor heb ik meer inzicht gekregen 
in de apps. Daarnaast heb ik online lessen gevolgd en er zelf een gegeven. Ik vond het leuk en interes-
sant om de online lessen een keer te ervaren als docent. Bij de online lessen mis ik de interactie met 
de leerlingen, vaak voelt het alsof je tegen jezelf aan het praten bent. Ook is het moeilijker te peilen of 
de leerlingen het begrijpen.

Volgens mij werken de docenten bij Sint Ursula verschillend, de een met Google Classroom en de an-
der alleen met magister. Hoe meneer Gootzen werkt vind ik een duidelijke manier voor de leerlingen, 
ze weten precies waar ze aan toe zijn. Het huiswerk moeten de leerlingen inleveren en ze krijgen hier 
feedback op. Ik vind het goed dat hij online meetings heeft, want vragen stellen live is makkelijker dan 
via de mail.
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TEKENEN OP AFSTAND
Leren / tekenen op afstand… het leek heel 
even lastig. Alle tekeningen en materialen 
liggen immers op school. Maar het lukt! En 
tot nu toe met verassend leuke resultaten! 

Omdat alle tekeningen op school liggen 
en niet iedereen thuis evenveel materiaal 
heeft, hebben we voor bijna alle klassen in 
de onderbouw dezelfde opdracht bedacht. 
Voor het eerste gedeelte van de opdracht 
had je niet meer nodig dan: jezelf, een spie-
gel, een potlood en een paar blaadjes. We 
gingen namelijk oefenen met portret-teke-
nen. 
Iedere ‘les’ gingen de leerlingen aan de slag 
met 2 portretten, om in 20 minuten te ma-
ken, en aan het einde van de ‘les’ leverden 
ze via Google Classroom een foto in van hun 
gemaakte portretten. Een paar veel getyp-
te feedback-kreten zijn “vergeet je nek niet 
te tekenen”, “blijf goed naar jezelf kijken in 
de spiegel als je jezelf tekent, dan gaan de 
portretten vanzelf meer op je lijken” of “let 
goed op de juiste verhoudingen, je hebt je 
ogen te hoog getekend, deze zitten echt in 
het midden van je gezicht.” 
 
Het tweede gedeelte van de opdracht is 
de verwerkingsopdracht. Hierbij tekent de 
leerling nogmaals zijn eigen gezicht en hij 
verdeelt dat in twee gedeeltes. Het ene ge-
deelte wordt realistisch getekend en inge-
kleurd en het andere gedeelte wordt gevuld 
met allemaal onderdelen en objecten die de 
leerling leuk vindt. 
 
We gebruiken het digitale prikbord Padlet 
om elkaars werk te zien,  zodat je ondanks 
dat je elkaars tekeningen niet in het echt 
ziet, je toch geïnspireerd kunt worden door 
de andere kinderen uit je klas. 

Volgende week starten we met een nieuwe 
opdracht en laten we ons inspireren door 
het… (corona)virus. Corona inspireert gezien 
de hashtags #coronaart #tussenkitschand-
quarantaine #quarantineart #lockdownart.

Mevrouw Willekens


