
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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MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING. De afgelopen weken hebben we meer duidelijkheid gekregen over 
hoe vanaf 2 juni het onderwijs er uit kan/mag/moet zien. In het kort proberen we iedereen op de hoogte 
te houden van de voortgang en de voorbereidingen die getroffen worden. LEES VERDER ... 

BWI OP AFSTAND. We proberen zo goed mogelijk les te geven op afstand. Voor de theorievakken al een 
hele klus om onderwijs op afstand vorm te geven; voor het praktijkonderwijs is dat helemaal lastig! Toch 
laten onze leerlingen gelukkig ook thuis hun handige handjes flink wapperen in deze tijd. LEES VERDER ... 

HERSENBREKERCOMPETITIE. In dit infobulletin hebben we de laatste nieuwe herenbreker voor jullie 
geplaatst. Ook zie je de uitwerking van de opgaves van vorige week én de tussenstand na de vorige ronde. 
Voor de opgave kun je 6 punten verdienen. Volgende week volgt de eindstand! LEES VERDER ... 

HOW LONG? Has this been going on. Deze tekst komt uit de rock-classic van de band Ace (1974) en om-
schrijft wel hoe velen zich voelen in deze tijd. De tekst inspireerde een aantal docenten tot het opnemen 
van een ludieke boodschap voor onze leerlingen. LEES VERDER ...

ICT-LES OP AFSTAND. De afgelopen weken hebben enkele brugklassen keihard gewerkt aan het maken van 
een plattegrond voor een pretpark, met het programma Microsoft Word. Dit programma wordt met name 
gebruikt voor tekstverwerken, maar een plattegrond ontwerpen kan dus ook prima! 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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MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING
De afgelopen weken hebben we meer duidelijkheid gekregen over hoe vanaf 2 juni het onder-
wijs er uit kan/mag/moet zien. In het kort proberen we iedereen op de hoogte te houden van 
de voortgang en de voorbereidingen die getroffen worden.

TERUG NAAR INHOUD

Start fysiek onderwijs VO 
Afgelopen woensdag maak-
te onze premier bekend dat 
vanaf 2 juni ook het voortge-
zet onderwijs weer van start 
kan gaan met fysiek onder-
wijs voor alle leerlingen. Hij 
kon dit in 2 zinnen verwoor-
den. Helaas heeft de school-
leiding iets langer nodig om 
dit op een veilige en goede 
manier uit te werken.

Onze uitgangspunten voor het 
onderwijs vanaf 2 juni zijn:
• zinvol voor de leerling 

(moet een toegevoegde 
waarde hebben),

• haalbaar en werkbaar voor 
de medewerker,

• passend in het gebouw 
(binnen de richtlijnen van 
het RIVM).

Als de leerlingen weer naar 
school komen, zullen we star-
ten met een aantal mentor- 
lessen om terug- en vooruit 
te blikken met de leerlingen. 
De insteek zal zijn om het 
aantal fysieke lessen te be-
perken om ruimte te laten 
voor de lessen online. Ook 
nu zal er weer veel gevraagd 
worden van leerlingen, ou-
ders in de begeleiding thuis 
en onze medewerkers.  
     
Bevorderingsnormen
Afgelopen week is er meer 
duidelijkheid gegeven over 
hoe het voortgezet onder-

wijs in de laatste weken van 
het schooljaar gaan verlopen. 
Afgelopen donderdag heeft 
de schoolleiding een eerste 
overleg met de pMR en de 
MR gevoerd over het concept 
rondom de bevorderingen 
voor schooljaar 2020-2021. 
Op donderdag 14 mei staat 
het onderwerp bevorderin-
gen weer op de agenda ter 
instemming. We zullen hier-
over z.s.m. een bericht laten 
uitgaan.

Enquête leerlingen
Vlak voor de meivakantie is 
er onder de leerlingen een 
enquête afgenomen over het 
onderwijs op afstand. Via de 
bijgevoegde link kunnen de 
resultaten (per locatie) terug-
gevonden worden. Het geeft 
een goed beeld hoe de leer-
lingen terugkijken op afgelo-
pen weken. Er is veel en hard 
gewerkt en ook wij, en dat 
geldt voor iedere medewer-
ker, hebben veel geleerd. De 
schoolleiding kijkt met trots 
terug op de manier waarop 
de leerlingen het onderwijs 
op afstand hebben gevolgd 
en hoe onze docenten het 
onderwijs hebben gegeven en 
verzorgd. Ook de laatste we-
ken van het schooljaar willen 
we dit op een goede manier, 
samen met jullie een vervolg 
geven.

Link naar de enquête

Examenklassen
Op een aantal inhaalwerken 
na hebben de leerlingen van 
de examenklassen het school- 
examen afgerond. Afgelopen 
week hebben de teamleiders 
de tussenstand besproken met 
de mentoren. Op maandag 11 
mei hebben de mentoren alle 
leerlingen van de examenklas- 
sen gebeld om de officieuze 
tussenstand door te geven. 

De officiële uitslag is op 4 
juni. We zijn nog aan het kij-
ken naar een goede invulling 
om dit op een feestelijke ma-
nier te vieren en de leerlingen 
toch in het zonnetje te zetten.

Na 4 juni kunnen de leerlin-
gen, die nog niet geslaagd 
zijn, herexamens inzetten 
(dit jaar worden deze resul-
taatverbeteringstoetsen ge-
noemd), om alsnog het diplo-
ma te behalen.

Omdat de regering evene-
menten tot 1 september ver-
boden heeft, kunnen we he-
laas ook op het einde van het 
schooljaar geen gala organi-
seren, zoals we dat gewend 
waren. We gaan van de di-
ploma-uitreiking nog steeds 
een mooie en bijzondere ge-
beurtenis maken, maar wel 
op kleinere schaal dan in an-
dere jaren. Op korte termijn 
volgt meer informatie over 
deze uitreiking.  

https://docs.google.com/document/d/1bange-1adOYpib5-kFYZpfuBimhKvl9XLNBSMQBpeIk/edit?usp=sharing
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TERUG NAAR INHOUD

BWI OP AFSTAND
ingestuurd door meneer Janssen

We proberen zo goed mogelijk les te geven op afstand. Het is voor de theorievakken al een hele 
klus om onderwijs op afstand vorm te geven; voor het praktijkonderwijs is dat helemaal lastig! 
Toch laten onze leerlingen gelukkig ook thuis hun handige handjes flink wapperen in deze tijd. Zo 
zien jullie op bijgaande foto hoe hard Ivanka Beerens thuis heeft gewerkt. Zij zit in het derde jaar 
van de gemengd theoretische leerweg, in de sector bouw, wonen en interieur (BWI), en heeft 
deze mooie plantenbakken gemaakt. Daar zullen ze thuis ongetwijfeld blij mee zijn!

HOW LONG?
Has this been going on.

Deze tekst komt uit de rock-classic van de band Ace (1974) en omschrijft wel hoe velen zich 
voelen in deze tijd. De tekst inspireerde een aantal docenten tot het opnemen van een ludieke 
boodschap voor onze leerlingen. Klik op de afbeelding voor het resultaat!

TERUG NAAR INHOUD

https://www.facebook.com/watch/?v=631453977410221
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TERUG NAAR INHOUD

      HERSENBREKERCOMPETITIE
   In dit infobulletin de laatste hersenbreker. 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. Ui-
teraard is het de bedoeling dat je aan het eind van de competitie zoveel mo-
gelijk 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 10:
Hieronder staan twee vragen die (helaas) gecodeerd zijn.

1. Xcv re qiv sgrevi cbvxlldm?
 a. Mihi re qiv bcvggdjrsabriv.
 b. Widpiiv qiv tccd.
 c. Plim pidcmib, pioijrkrviidm.
 d. Wiid iib trejgavi flprbp!

2. Mi nimlijbrp wcb mihi re lt mi viaev xcv jcbpid vi tcaib.
 Mrv briv lt g vi idpidib, tccd sgrev lt qiv wrbmib wcb iib  
 lfjleerbp vi widpitcaaijrsaib. 
 Xcv ra xivib xrjmi: qli mdrbav g gx aloori?

Slechts de antwoorden op de twee vragen hoef je in te leveren.

De opgave is 6 punten waard, eventueel verdeeld in twee keer drie.

Succes.

Oplossing opgave 8 (vorig bulletin)
Elke ploeg speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen elk van de overige 17 clubs. Iedere speelronde 
worden er 9 wedstrijden gespeeld. In totaal zijn er dus 34 speelronden en het aantal wedstrijden 
wordt dus 9 x 34 = 306.

Als alle wedstrijden door één van de ploegen gewonnen zouden worden heb je in  totaal 306 x 3 = 
918 punten verdeeld. Als je alle punten van de ranglijst bij elkaar optelt zie dat er 839 punten zijn 
verdeeld. Het verschil is precies het aantal wedstrijden dat gelijk is gespeeld, omdat bij een gelijkspel 
slechts 2 punten worden verdeeld (iedere voetbalclub krijgt dan 1 punt).
Dus er zijn 918 – 839 = 79 wedstrijden in een gelijkspel geëindigd. 

Voor 306 wedstrijden krijg je 2 punten. Voor het aantal punten dat elke wedstrijd winst oplevert krijg 
je 1 punt en voor de verdere uitwerking 3 punten.

Oplossing opgave 9 (vorig bulletin)
Van de 200 kilo komkommers zal 198 kilo (=99%) water zijn. De rest van de komkommer weegt 
dus 2 kilogram. De volgende ochtend zal deze 2 kilo niet zijn veranderd. Dit is nu de resterende 2%. 
 De rest, 98%, is dus water. Dit is dus 98 kilogram. Het totaalgewicht, 100%, is dus 100 kilo.

Stand na opgave 9:

1. (54 pnt)
Jens Ketelings
Katelijne Kaat

2. (51 pnt)
Luca Tunissen
Nele Boesten

3. (48 pnt)
Koert-Jan Scholten

4. (44 pnt)
Bram Janssen

5. (42 pnt)
Koen Frankena

6. (30 pnt)
Kiki Claessen

7. (26 pnt)
Max Wolff

Nymphea Engels

8. (24 pnt)
Janneke kuipers

9. (21 pnt)
Dylana Hanepen
Bram Goessens

10. (18 pnt)
Ivanka Beerens

11. (17 pnt)
Allard Boumans 

12. (15 pnt)
Aimee Smeets

13. (12 pnt)
Jeffrey Valckenborgh

14. (6pnt)
Mei Lin Goessens

Leon Strijbos
Jasper Segers
Wiek Smeets
Lieve Korten

Nikki Gereadts
Kiki Claessen
Sep Derikx

Jens van den Beuken
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ICT-LES OP AFSTAND
Ingestuurd door mevrouw Palmen

De afgelopen weken hebben enke-
le brugklassen keihard gewerkt aan 
het maken van een plattegrond voor 
een pretpark, met het programma Mi-
crosoft Word. Dit programma wordt 
uiteraard met name gebruikt voor 
tekstverwerken, maar het is zeker ook 
mogelijk om met behulp van dit pro-
gramma een plattegrond te ontwer-
pen. 

De brugklasleerlingen hebben met 
name geleerd om vormen, tekstvak-
ken en afbeeldingen in Word te be-
werken en te verplaatsen. Ook hebben 
zij geleerd om de pagina-indeling van 
Word in te stellen en hebben ze online 
een eigen logo ontworpen. Al met al 
zijn bij deze opdracht veel ICT-vaar-
digheden de revue gepasseerd. Super 
trots ben ik op de resultaten die de 
leerlingen hebben ingestuurd. Zie hier 
een aantal fantastische resultaten!

Docenten en leerlingen die iets leuks 
te delen hebben m.b.t. onderwijs op af-
stand kunnen hun bijdrage mailen naar 

ruudhermans@ursula.nl.

mailto:ruudhermans%40ursula.nl?subject=

