
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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INVULLING LESSEN. Op 2 juni gaan de middelbare scholen in Nederland hoogstwaarschijnlijk weer open. 
Vanaf die dag zullen de lessen voor een deel op school en voor een deel thuis gegeven worden. We pro-
beren te zorgen voor een goed evenwicht. LEES VERDER ... 

BEVORDERINGSNORMEN. Door de coronacrisis is er in korte tijd heel veel veranderd voor de leerlingen. 
Nu het einde van het schooljaar in zicht komt en de scholen binnenkort weer open gaan, willen we graag 
duidelijk aangeven hoe we omgaan met toetsen en bevorderen. LEES VERDER ... 

HERSENBREKERCOMPETITIE. We hebben het jullie dit jaar niet eenvoudig gemaakt. Toch zijn er 3 leerlingen 
die de maximale score hebben gehaald. Voor hen ligt een mooie prijs klaar bij de teamleider. Maar ook 
voor de nr.’s 2 en 3 én de beste deelnemer van locatie Heythuysen ligt een prijs klaar.  LEES VERDER ... 

BRUGKLASKAMP (LOCATIE HORN) 2020 GAAT NIET DOOR. Vanwege de coronacrisis en de onduidelijk- 
heid over wat er wel en niet mogelijk is de komende maanden, heeft de schoolleiding besloten dat het 
brugklaskamp 2020 voor de locatie Horn in het begin van schooljaar niet door zal gaan. LEES VERDER ...

BOEKEN INLEVEREN EINDEXAMENKANDIDATEN. In Heythuysen moeten de boeken op 26 mei wor-
den ingeleverd. In Horn is dit pas mogelijk op 26 juni, aangezien de grote ruimtes gereserveerd worden 
voor les. Op beide momenten zorgen we uiteraard voor een veilige manier van werken. LEES VERDER ...

AANPASSING LESTIJDEN 2020-2021. Vanaf schooljaar 2020-2021 worden de lestijden van beide loca-
ties gelijkgetrokken. In het schema in dit bulletin staan de tijden voor komend schooljaar. Gedurende het 
schooljaar zal er een evaluatie plaatsvinden. LEES VERDER ...

OFFICIEUZE TUSSENSTAND EXAMENKLASSEN. Op maandag 11 mei hebben alle mentoren van onze 
examenklassen hun leerlingen opgebeld om  mee te delen of ze op dat moment voldeden aan de landelijke 
slaag-zak-regeling. Veel leerlingen ontvingen goed nieuws! 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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Op 2 juni gaan de middelbare 
scholen in Nederland hoogst-
waarschijnlijk weer open. 
Vanaf die dag zullen de les-
sen voor een deel op school 
en voor een deel thuis gege-
ven worden. We proberen te 
zorgen voor een goed even-
wicht. 
We streven ernaar dat de leer-
lingen drie dagen per week 
naar school gaan, steeds voor 
ongeveer vier lessen. We 
gaan vooral gebruik maken 
van de grote ruimten (aula, 
gymzalen, etc.). 

De leerlingen blijven met de  
klas of een deel daarvan 
steeds in dezelfde ruimte. Op 
die manier hoeven de leerlin-
gen zo weinig mogelijk te lo-
pen. Er zijn geen pauzes. 
In de school zullen de loop- 
richtingen met borden dui-
delijk worden aangegeven. 
Daarnaast proberen we de 
binnenkomst van leerlingen 
zoveel mogelijk te spreiden, 
door verschillende ingangen 
en verschillende begintijden 
te gebruiken. Zo gaat er steeds 
maar een beperkt aantal leer- 

lingen per ingang naar bin-
nen. Alles is erop gericht de 
richtlijnen van het RIVM zo 
goed mogelijk op te volgen 
om zo de veiligheid te waar-
borgen. Volgende week krijgt 
iedereen een duidelijke hand-
leiding waarin uitgelegd wordt 
op welke manier alles rondom 
de lessen en de veiligheid ge-
regeld is.
Deze week zijn de roosterma-
kers met de enorme klus ge-
start om, rekening houdend 
met alle eisen en wensen, 
een ‘nieuw’ rooster te maken.

BEVORDERINGSNORMEN
Door de coronacrisis is er in 
korte tijd heel veel veranderd 
voor de leerlingen. Van de 
een op de andere dag werden 
de lessen digitaal gegeven. In 
de eerste periode hebben we 
ervoor gekozen om daarom 
alleen formatief te toetsen, 
dat wil zeggen niet voor een 
cijfer. Nu het einde van het 
schooljaar in zicht komt en 
de scholen binnenkort weer 
open gaan, willen we graag 
duidelijk aangeven hoe we 
omgaan met toetsen en be-
vorderen.  
Als de leerlingen weer naar 
school gaan, zullen er in de 
laatste weken van het school-
jaar weer toetsen afgenomen 
worden. Van hun vakdocen-

ten krijgen de leerling ruim 
van tevoren duidelijk te horen 
wat er nog van hen verwacht 
wordt. De resultaten van de 
toetsen tellen nog mee voor 
de overgang. Om de leerlin-
gen nog een extra mogelijk-
heid te bieden om een vol-
doende resultaat te halen, 
kunnen er op het einde van 
het jaar ook nog resultaatver-
beteringstoetsen worden ge-
maakt. Dit zijn toetsen over 
een belangrijk deel van de 
stof die uiteindelijk voor 50% 
meetellen. Daarnaast wordt 
er in de leerlingbesprekingen 
op het einde van het school-
jaar uiteraard ernstig rekening 
gehouden met de uitzonder-
lijke situatie van de afgelo-

pen maanden. We proberen 
zoveel mogelijk recht te doen 
aan de voortgang van de 
leerroute van de individuele 
leerlingen. 

Bijgevoegd (via de hyperlinks 
onder dit stuk) treft u de uitge-
werkte bevorderingsnormen  
aan. Deze zijn afgelopen don-
derdag in overleg met de MR 
vastgesteld. Voor de leesbaar-
heid is er gekozen voor een 
bevorderingsnorm voor de 
bovenbouw (vanaf klas 4) en 
een bevorderingsnorm voor 
de onderbouw (t/m klas 3). 
 
• BEVORDERING  lj. 1 t/m 3
• BEVORDERING vanaf lj. 4

https://drive.google.com/file/d/1vagyyQDNF26e2LnUbZHMmMdBKUl8RP3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PK2Fb3dwjz6mPzCWN8uppNP6c5M9Nd42/view?usp=sharing
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BRUGKLASKAMP (LOCATIE HORN) 2020 
GAAT NIET DOOR
Vanwege de huidige coron-
acrisis en de onduidelijkheid 
over wat er wel en niet mo-
gelijk is de komende maan-
den, heeft de schoolleiding 
besloten dat het brugklas-

kamp 2020 voor de locatie 
Horn in het begin van school-
jaar niet door zal gaan. Uiter-
aard wordt er gekeken naar  
mogelijkheden om onze nieu-
we brugklasleerlingen een al-

ternatief aan te bieden tijdens 
het komende schooljaar. Dit is 
natuurlijk afhankelijk van hoe 
de situatie zich de komende 
maanden gaat ontwikkelen.

TERUG NAAR INHOUD

AANPASSING LESTIJDEN 2020-2021
Vanaf schooljaar 2020-2021 worden de lestijden van beide locaties gelijkgetrokken. In het schema 
hieronder staan de tijden voor komend schooljaar. Gedurende het schooljaar zal er een evaluatie 
plaatsvinden.

TERUG NAAR INHOUD
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INLEVEREN BOEKEN EINDEXAMENKANDIDATEN

OFFICIEUZE TUSSENSTAND EXAMENKLASSEN
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LOCATIE HEYTHUYSEN
Inleveren boeken, kluisjessleutel en iPad
eindexamenkandidaten

Op dinsdag 26 mei komen de examenleerlingen 
naar school om hun spullen in te leveren. 
Bekijk daarvoor de BOEKENLIJST. In dit do-
cument staan ook andere belangrijke zaken! 
Leerlingen die hun iPad in moeten leveren, 
dienen rekening te houden met DEZE ZAKEN. 
Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen 
zijn alle leerlingen verplicht om DIT SCHEMA 
aan te houden. Zorg dat je op aangegeven tijd 
aanwezig bent en ga gelijk na het inleveren 
weer naar huis.

Mevr. Juul Sniedt
Organisatie boekenfonds Heythuysen

LOCATIE HORN
Inleveren boeken, kluisjessleutel en bosatlas 
eindexamenkandidaten

Daar we tot aan de proefwerkweek alle grote 
lokalen in school nodig hebben om les te ge-
ven (opdat we de klassen niet op hoeven te 
splitsen) is het pas op vrijdagmiddag 26 juni 
mogelijk jullie leermiddelen in te leveren. Wij 
vragen hiervoor jullie begrip. Het is dus niet 
mogelijk de boeken, het kluisjessleuteltje en 
eventueel de bosatlas eerder in te leveren of 
op school af te geven. In een volgend bulletin 
zullen jullie het inleverschema aantreffen. 
Dank jullie wel voor de medewerking.

Dhr. Wim Kiggen
Organisatie boekenfonds Horn

Officieus geslaagd, dus de vlag kan uit! Geen vlag? Geen probleem! 
Zolang je thuis maar stoepkrijt hebt!

Op maandag 11 mei hebben alle mentoren van onze examenklassen hun leerlingen opgebeld om  
mee te delen of ze op dat moment voldeden aan de landelijke slaag-zak-regeling. Veel leerlingen 
ontvingen goed nieuws: zij voldoen aan de regeling en kunnen dus concluderen dat ze geslaagd 
zijn. Bij dezen een ‘officeuze’ proficiat! 

De ‘officiële’ felicitaties volgen 
op 4 juni. Dit wordt een land- 
elijke feestelijke dag, waarbij 
leerlingen naar school komen 
om onder andere de cijferlijst 
én natuurlijk de felbegeerde 
‘Ursula-geslaagd-vlag’ op te 
komen halen! Meer informa-
tie over de gang van zaken op 
deze dag wordt nog gedeeld.
Een aantal leerlingen voldoet 
helaas (nog) niet aan de 
slaag-zak-regeling. Deze leer- 
lingen zijn nu nog hard aan 
het werk de norm alsnog te 
behalen, door middel van her- 
kansingen en het maken van 
geschrapte PTA-toetsen. Wij 
wensen hun heel veel succes 
en hopen hen ook te kunnen 
verblijden met goed nieuw 
aan het einde van de rit!

https://drive.google.com/file/d/1haga7iL-jRMt60acbTQmucvx5s0dGgQs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16nODhmHTSwY-K-yTgpFX7-BkTFCBJe_e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DN4ZrbwFKJTl-dp2-870z35O9XX4eIYB/view?usp=sharing


EXTRA INFOBULLETIN 7    -    19 mei 2020, 10:01

Pagina 5 van 5Sint Ursula

TERUG NAAR INHOUD

      HERSENBREKERCOMPETITIE
                  We hebben het jullie dit jaar niet eenvoudig gemaakt. Toch zijn er 3 leerlingen 
            die de maximale score hebben gehaald: Jens, Katelijne en Nele, voortreffelijk.     
     Voor jullie ligt er een waardebon van € 30,- klaar bij je teamleider.  
Voor Luca met een mooie 2e plaats een waardebon van € 20,- en voor Koert-Jan  
met een mooie 3e plaats een waardebon van € 10,-.
  Voor de locatie Heythuysen heeft Bram de 1e plaats behaald, prachtig. Ook voor 
Bram ligt er een waardebon klaar bij de teamleider. 

Oplossing opgave 10 (vorig bulletin)
De vertaling van de gecodeerde boodschap luidt als volgt:
1. Wat is het juiste antwoord?
a. Deze is het natuurlijk niet.
b. Vergeet het maar.
c. Goed geraden, gefeliciteerd.
d. Weer een mislukte poging!

2. De bedoeling van deze zin is om de tekst wat langer te maken. Dit niet om u te ergeren, maar juist 
om het vinden van een oplossing te vergemakkelijken. Wat ik weten wilde: hoe drinkt u uw koffie?

Het antwoord op vraag 1 is dan c), terwijl het antwoord op vraag 2 kan variëren van ‘met melk en 
suiker’ tot bijvoorbeeld ‘ik drink geen koffie’. 

4. Koen Frankena (50 punten)
5. Bram Janssen (44 punten) (nr. 1 locatie Heythuysen)
6. Kiki Claessen (30 punten)
7. Max Wolff / Nymphea Engels (26 punten)
8. Janneke Kuipers (24 punten)
9. Dylana Hanepen / Bram Goessens (21 punten)
10. Ivanka Beerens (18 punten)

Jens Ketelings 
Katelijne Kaat 
Nele Boesten 
(60 punten)

Luca Tunissen 
(57 punten) Koert-Jan Scholten 

(54 punten)

EINDSTAND NA 10 OPGAVES


