
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 week op dinsdag / woensdag te publiceren, al weten we heel goed dat we in deze 
bijzondere tijden snel ingehaald kunnen 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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DE VAKANTIE IS WEER VOORBIJ... En wij gaan verder met onderwijs op afstand. In dit bulletin vind je 
een aantal belangrijke mededelingen van de schoolleiding, o.a. over hoe we verder gaan dit schooljaar, 
hoe je over kunt gaan naar volgend schooljaar én wat voor examenklassen belangrijk is. LEES VERDER ... 

AFRONDING CKV LEERLINGEN TL-3 HORN. Op vrijdag 8 mei stond onze laatste ckv-dag gepland: een 
bezoek aan het Bonnefantenmuseum te Maastricht inclusief een stadswandeling met een architectuurop-
dracht. In verband met de corona-crisis kan deze activiteit helaas geen doorgang vinden. 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 vorige ronde. 
Voor elke opgave kun je 6 punten verdienen. Wie zou er aan het einde bovenaan staan? LEES VERDER ... 

CSPE LEERJAAR 3 - HEYTHUYSEN. Op het moment mogen we alleen examenleerlingen op school toetsen 
laten maken. Een groot deel van de leerlingen van het vmbo in Heythuysen legt in de derde klas het cspe af 
(centraal schriftelijk en praktisch examen). Ook deze examens komen dit jaar te vervallen. LEES VERDER ...

BIOLOGIE OP AFSTAND. Na een aantal weken thuis vanuit de biologiemethode gewerkt te hebben, werd 
het voor de leerlingen tijd voor wat meer uitdaging. De leerlingen van T2B hadden zich het verteringsstelsel 
eigen gemaakt en mochten (vanuit thuis) laten zien dat ze de stof begrepen hadden. LEES VERDER ... 

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

mailto:ruudhermans%40ursula.nl?subject=Kopij%20infobulletin
https://docs.google.com/document/d/18PslPcGUjKwXaG6yj0QYSMFADn8pn3ml6PoNJazP3g4/
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VAKANTIE IS WEER VOORBIJ
De afgelopen 2 weken hebben jullie, thuis, kunnen genieten van de welverdiende rust na we-
ken van ‘anders’, maar zeker ook hard werken. Gelukkig kunnen we terugkijken op vele mooie 
en warme dagen met veel zon. Vanaf woensdag 6 mei gaan we samen weer aan de slag met 
onderwijs op afstand.

Opstarten lessen na de meivakantie
Op 21 april heeft de overheid laten weten dat 
het voortgezet onderwijs een pas op de plaats 
moet maken tot 2 juni. Op 20 mei zal de over-
heid meer duidelijkheid geven over de vorm 
en inhoud die het voortgezet onderwijs mag 
of moet kiezen vanaf 2 juni. Hierdoor gaan we 
door met ‘onderwijs op afstand’. Aanstaande 
woensdag, 6 mei, start het onderwijs op af-
stand weer voor jullie en je docenten. Daarom 
kort nog eens de afspraken voor onderwijs op 
afstand:
 
• Het lesrooster kun je terugvinden in Magis-

ter/Zermelo.
• In Magister kun je zien welk huiswerk je hebt.
• Wanneer een docent je uitnodigt voor een 

klassikale les (via Google Classroom, Google 
Meet of een ander programma) ben je ver-
plicht deel te nemen aan deze les. Zorg dat 
je klaar zit met je schoolboeken, je gsm, lap-
top of iPad als de les start.

• Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet kunt 
deelnemen (bijvoorbeeld door een technisch 
probleem). Neem dan zo snel mogelijk con-
tact op met je vakdocent. Ben je zonder be-
richt afwezig, dan meldt de docent dit in Ma-
gister.

• Je kunt dus niet voor een bijbaantje werken 
tijdens schooltijd. Je hoort immers de lessen 
te volgen als een docent dit aangeeft. De 
rest van de tijd mag je naar eigen inzicht in-
delen. 

• Tijdens deze digitale lessen kun je vragen 
stellen aan de docent of krijg je uitleg over 
de nieuwe leerstof/opdrachten.

• De opdrachten die je krijgt lever je op tijd 
in volgens afspraak. Lukt dit niet, of heb je 
vragen, dan kun je contact opnemen met de 
docent.

> > > LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA > > >

 

De komende dagen zullen de docenten extra 
controleren of leerlingen ook daadwerkelijk op 
de afgesproken tijd aanwezig zijn. De mentor zal 
indien nodig contact opnemen met je ouders.
 
Hoe gaan we dit schooljaar verder?
Op 20 mei hopen we dat we vanuit de over-
heid en het RIVM duidelijkheid krijgen over hoe 
we vanaf 2 juni het onderwijs moeten of mo-
gen vormgeven. We zullen jullie hierover tij-
dig informeren. Ook voor de schoolleiding en 
de docenten is er nog veel onduidelijk en we 
weten niet hoe we vanaf 2 juni het schooljaar 
kunnen en mogen afronden.

Hoe gaat de bevordering aan het eind van het 
schooljaar?
Jullie willen natuurlijk graag weten hoe we dit 
als school gaan regelen. Omdat het helaas tot 
in de vakantie onduidelijk was hoe het onder-
wijs er na de vakantie uit zou gaan zien, zijn 
we hier als schoolleiding nog druk mee bezig. 
Op korte termijn willen we samen met jullie 
docenten en de MR (medezeggenschapsraad) 
komen tot een uitgewerkt voorstel. Als dit be-
kend is zullen we jullie hierover zo snel moge-
lijk informeren.
Voor de vakantie werden er geen toetsen voor 
punt gegeven. Dit blijft de komende weken zo. 
Uiteraard blijven de vakdocenten in de gaten 
houden of je het schoolwerk op een goede 
manier blijft maken. Het is belangrijk dat je dat 
ook de komende week serieus blijft doen. Eens 
in de twee weken geven de vakdocenten in Ma-
gister aan hoe de voortgang verloopt (O/V/G). 
Het gaat daarbij om zaken als deelname aan 
verplichte bijeenkomsten (bijv. in Google Meet) 
en het op tijd inleveren van opdrachten. Je ou-
ders kunnen dus ook meekijken.
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Informatie voor leerlingen examenklassen
Voor de meivakantie hebben de meesten van 
jullie de laatste toetsen gemaakt. In de eerste 
week na de vakantie staat nog een toets wis-
kunde A voor 5 havo en aantal inhaalwerken 
gepland. Als je nog een toets moet maken, dan 
ontvang je hierover bericht.

In de week van 4 mei gaan we de tussenstand 
opmaken. De teamleider zal samen met de 
mentoren controleren of alle toetsen zijn ge-
maakt en op basis van de slaag-zakregeling 
controleren of je geslaagd bent. Mocht je nog 
niet voldoen aan de eisen van de slaag-zakre-
geling, dan zal de mentor samen met je kij-
ken naar welke herkansingen je het beste kunt 
inzetten (of mogelijk geschrapte werken kunt 
inhalen). Wij streven ernaar dat de mentoren 
uiterlijk op 11 mei met alle leerlingen contact 
hebben om hun de stand van zaken mee te 
delen.

In de week van 11 mei kunnen mogelijk ge-
schrapte werken nog gemaakt worden en in 
de week van 18 mei worden de herkansingen 
gepland. Deze week ontvang je een formulier 
om je hiervoor op te geven. Op basis van de 
resultaten wordt opnieuw door de mentor en 
de teamleider gekeken of je voldoet aan de 
slaag-zakregeling. Als voorlopige datum heb-
ben we hiervoor 24 mei gepland.

Resultaatverbeteringstoetsen
Mocht je na het maken van de herkansin-
gen nog niet voldoen aan de eisen van de 
slaag-zakregeling, dan kun je deelnemen aan 
de resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen). 
Samen met je mentor maak je een keuze voor 
welke vakken je een RV-toets wilt inzetten, om 
de kans op slagen zo groot mogelijk te maken. 
Je mag in totaal 2 RV-toetsen inzetten (voor 
de praktijkvakken van het vmbo komt hier nog 
een extra RV-toets bij, je mentor weet precies 
hoe dit zit). De RV-toetsen worden vanaf 5 juni 
gepland en op 22 juni is de uiteindelijke uit-
slagbepaling.

Landelijke feestdag eindexamenkandidaten
Landelijk zal 4 juni een feestelijke dag worden 
voor eindexamenkandidaten, ook voor jullie. 
Binnenkort horen jullie hier meer over.

Gala en diploma-uitreiking?!
Omdat de regering evenementen tot 1 septem-
ber verboden heeft, kunnen we helaas ook op 
het einde van het schooljaar geen gala organise-
ren, zoals we dat gewend waren. We gaan van 
jullie diploma-uitreiking nog steeds een mooie 
en bijzondere gebeurtenis maken, maar wel op 
kleinere schaal dan andere jaren. We hopen op 
20 mei meer te weten te komen over wat mag 
en laten jullie zo spoedig mogelijk daarna onze 
plannen voor de uitreiking weten. 
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AFRONDING CKV LEERLINGEN TL-3 HORN 
Op vrijdag 8 mei stond onze laatste ckv-dag gepland: een bezoek aan het Bonnefantenmuseum 
te Maastricht inclusief een stadswandeling met een architectuuropdracht. 

In verband met de corona-crisis kan deze activiteit helaas geen doorgang vinden. Wij hebben 
besloten deze activiteit niet te verplaatsen, maar in zijn geheel niet door te laten gaan. Wat 
betreft de verplichte examenonderdelen is het pta (programma van toetsing en afsluiting) ook 
gedekt zonder deze activiteit.

Om het vak af te ronden dienen de leerlingen wel nog een reflectie te schrijven; deze opdracht 
stond sowieso al ‘online’ gepland en zal gedurende de maand mei gaan plaatsvinden. De op-
dracht voor deze reflectie krijgen de leerlingen nog toegestuurd. Deze dient wel gemaakt te 
worden, zodat alle domeinen van het pta gedekt zijn.

CSPE LEERJAAR 3 - HEYTHUYSEN
Op het moment mogen we alleen de examenleerlingen op school toetsen laten maken. Het is nog 
onduidelijk wat er vanaf 2 juni wel mag of moet. Een groot deel van de leerlingen van het vmbo in 
Heythuysen legt in de derde klas het cspe (centraal schriftelijk en praktisch examen) af. Ook deze 
examens komen dit jaar te vervallen. 
Op welke manier de leerlingen deze (profiel)lvakken toch dit jaar kunnen afsluiten hopen we zo 
spoedig mogelijk te horen. Samen met de docenten van de betrokken vakken zullen we afstem-
men hoe we dit op een goede manier kunnen regelen.
We moeten helaas nog even geduld hebben totdat de overheid een beslissing heeft genomen.

TERUG NAAR INHOUD
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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 aanstaande vrijdag inleveren. Schrijf bij de uitwerking steeds naam 
en klas bovenaan. Let op dat je ook de uitwerking meestuurt: die levert ook punten op. Succes!

Opgave 8:

In de eredivisie spelen elk seizoen (tot nu toe) 18 ploegen een volledige competitie 
(alle clubs spelen 2 keer tegen elkaar). Met een wedstrijd kan een ploeg 0, 1 of 3 
punten verdienen (bij verlies 0 punten, bij gelijkspel 1 punt en bij winst 3 punten). 
Hieronder zie je de voorspelde eindstand van seizoen 2024-2025 (dromen mag!).

MVV  77   Fortuna S  39
Feyenoord 73   Roda JC  39
PSV  65   FC Utrecht  38
Vitesse  61   De Graafschap  38
Heerenveen 55   Willem II  38
Ajax  55   Sparta   35
VVV  50   Groningen  34
AZ  45   SC Cambuur  32
FC Emmen 40   FC Twente  25

De vraag is hoeveel wedstrijden er in een gelijkspel zijn geëindigd. 
Je oplossing, mét uitleg, is weer 6 punten waard.

Opgave 9: 

Bij het openen van zijn groentewinkel stalt de winkelier ’s morgens vele soorten 
groenten en fruit uit op de stoep voor zijn winkel. Hij stalt ook 200 kilo komkommers 
uit, die voor 99% uit water bestaan. Helaas schijnt de zon nogal fel en vergeet de 
winkelier zijn zonnescherm naar beneden te doen. Daardoor verdampt er nogal wat 
water uit de komkommers. Hij heeft die dag geen komkommers verkocht. 
Als hij de volgende ochtend dezelfde kist komkommers weer buiten zet, blijkt de 
hoeveelheid water in de komkommers nog 98% te zijn. Hoeveel kg aan komkommers 
heeft hij op dat moment nog? De oplossing (mét uitleg) is 6 punten waard.

Oplossing opgave 6 (vorig bulletin)
a. 9567 + 1085 = 10652.
b. Omdat het een optelling is moet de N gelijk zijn aan 1 (kan nooit meer dan 1 zijn en de som mag 
niet met 0 beginnen). De optelling is even. Dit kan dus niet omdat N = 1

Oplossing opgave 5 (vorig bulletin)
Als je vertrekt kom je een schip tegen dat net aankomt -> 1
Er zijn 6 schepen onderweg (dus deze kom je ook tegen) -> 6
Er waren uit de andere haven ook al 7 schepen vertrokken -> 7
Als je aankomt vertrekt net het volgende schip -> 1
Totaal dus 15 schepen.

Stand na opgave 5:

1. (42 pnt)
Jens Ketelings
Katelijne Kaat

2. (39 pnt)
Luca Tunissen
Nele Boesten

3. (36 pnt)
Koen Frankena
Bram Janssen

Koert-Jan Scholten

4. (30 pnt)
Kiki Claessen

5. (26 pnt)
Max Wolff

6. (24 pnt)
Janneke kuipers

7. (21 pnt)
Dylana Hanepen
Bram Goessens

8. (20 pnt)
Nymphea Engels

9. (18 pnt)
Ivanka Beerens

10. (17 pnt)
Allard Boumans 

11. (15 pnt)
Aimee Smeets

12. (12 pnt)
Jeffrey Valckenborgh

13. (6pnt)
Mei Lin Goessens

Leon Strijbos
Jasper Segers
Wiek Smeets
Lieve Korten

Nikki Gereadts
Kiki Claessen
Sep Derikx

Jens van den Beuken

Denk weer aan de uitwerking. Succes!
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BIOLOGIE OP AFSTAND
ingestuurd door mevrouw Bemelmans

Na een aantal weken thuis vanuit de bio-
logiemethode gewerkt te hebben, werd 
het voor de leerlingen tijd voor wat meer 
uitdaging. De leerlingen van T2B hadden 
zich het verteringsstelsel eigen gemaakt en 
mochten laten zien dat ze de stof begre-
pen hadden. Maar hoe doe je dat vanuit 
thuis? Nou, door op een creatieve manier 
te laten zien dat je het verteringsstelsel na 
kunt maken. De opdracht werd dat de leer-
lingen dit met spullen en materialen van 
thuis moesten doen. Ze mochten het zo 
gek maken als ze wilden, als het comple-
te verteringsstelsel maar nagemaakt werd. 

Na eerst een paar twijfelachtige mailtjes 
ontvangen te hebben over het feit dat ze 
thuis echt geen bruikbare spulletjes had-
den en een geruststellende reactie dat ze 
niet te moeilijk moesten denken, omdat 
werkelijk alles bruikbaar kon zijn wat ze 
thuis zouden vinden, resulteerde de op-
dracht uiteindelijk in ontzettend leuke en 
goede resultaten. Met huis-tuin-en-keu-
kenspullen hebben de leerlingen laten zien 
dat ze begrijpen hoe het verteringsstelsel 
eruitziet. Mijn docentenhart maakte een 
sprongetje! Opdracht geslaagd! 

TERUG NAAR INHOUD

Docenten en leerlingen die iets leuks / moois te delen hebben m.b.t. onderwijs 
op afstand kunnen hun bijdrage mailen naar ruudhermans@ursula.nl.

mailto:ruudhermans%40ursula.nl?subject=

