
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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SINT URSULA START OP 2 JUNI MET ‘1,5 METER ONDERWIJS’. Volgende week starten we met het 
laatste deel van een onwerkelijk schooljaar. Op dinsdag 2 juni zal een gedeelte van de lessen weer op school 
gegeven worden. Naast de lessen op school krijgen de leerlingen ook lessen op afstand. LEES VERDER ... 

OPSTART ‘1,5 METER ONDERWIJS’: PLANNING LESSEN & LESROOSTER. We streven ernaar dat de 
leerlingen 2-3 dagdelen per week naar school komen, steeds voor ongeveer 4 lessen van 35 minuten. Om 
dat te kunnen realiseren, komt er een nieuw lesrooster voor de laatste weken. LEES VERDER ... 

CJG TIP VAN DE MAAND: ANGST. De CJG Tip van de maand juni gaat over ‘angst’. Pubers kunnen gedu-
rende bepaalde perioden angstig zijn. Erken en accepteer de angst van uw kind en neem uw tiener serieus. 
Voor meer informatie en tips over het omgaan met angs bij pubers: LEES VERDER ... 

OPSTART ‘1,5 METER ONDERWIJS’: VEILIGHEIDSREGELS. Om de lessen op een goede en veilige ma-
nier te laten verlopen is er een aantal regels die we met elkaar moeten afspreken. In dit infobulletin kun 
je lezen hoe de school dit vanaf volgende week wil regelen. LEES VERDER ...

OPSTART ‘1,5 METER ONDERWIJS’: OVERIGE ZAKEN. Naast de planning van de lessen en de vei-
ligheidsregels, zijn er nog andere zaken die nu onze en jullie aandacht vragen. Denk bijvoorbeeld aan: 
aandachtspunten halen/brengen leerlingen, ziekmeldingen en een blik op de toekomst. LEES VERDER ...

TIJDSCHEMA DAG VAN DE UITSLAG: 4 JUNI. Zoals eerder aangekondigd door de Minister voor Basis- 
en Voortgezet Onderwijs, wordt donderdag 4 juni een feestelijke dag voor onze eindexamenleerlingen. We 
verwachten onze examenleerlingen die dag op school, om e.e.a. op te komen halen. LEES VERDER ...

FACULTATIEVE SPORTLESSEN (locatie Horn). Vanaf 8 juni zal er een aanbod zijn van sportonderdelen 
waar, in eerste instantie, de onderbouwklassen op in kunnen schrijven. Op welke uren de lessen worden 
verzorgd, zal volgende week bekend zijn. Voor het aanbod tijdens deze lessen: 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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SINT URSULA START OP 2 JUNI 
MET ‘1,5 METER ONDERWIJS’
Volgende week starten we 
met het laatste deel van een 
onwerkelijk schooljaar. Op 
dinsdag 2 juni zal een ge-
deelte van de lessen weer 
op school gegeven worden. 
Naast de lessen op school 
krijgen de leerlingen ook nog 
lessen op afstand. 
Het coronavirus is onderdeel 
geworden van ons dagelijks 
leven en er gelden veel extra 
veiligheidsmaatregelen waar-
aan we ons allemaal dienen 
te houden. Het is daarom 
vanzelfsprekend dat er de 
komende tijd ook op school 
extra veiligheidsmaatregelen 
gelden om zodoende een zo 

veilig mogelijke omgeving te 
realiseren voor onze leerlin-
gen en onze medewerkers. 
Wij verwachten dat iedereen 
zich te allen tijde aan deze 
regels zal houden. 
Alles is erop gericht om de 
richtlijnen van het RIVM zo 
goed mogelijk te volgen. 
Welke regels er de komende 
tijd gelden en wat er van ie-
dereen verwacht wordt, heb-
ben we in dit document op-
genomen. De school moet 
zich houden aan het protocol 
‘Opstart voortgezet onderwijs’ 
dat in opdracht van de over-
heid is opgesteld.  
Hieronder staat hoe onze 

school vanaf 2 juni zal her-
starten met ‘1,5 meter onder-
wijs’. We vinden het belangrijk 
dat leerlingen, medewerkers 
en ouders/verzorgers goed 
op de hoogte zijn van hoe 
we de lessen gaan verzorgen 
en welke veiligheidsregels er 
op het schoolterrein en in de 
school worden afgesproken.
Wij streven ernaar om don-
derdag een nieuw bericht te 
sturen naar alle leerlingen. 
Op dat moment zou het roos-
ter voor de komende weken 
bekend moeten zijn. Hierbij 
geven we ook de looprou-
tes aan voor de verschillende 
klassen.

Planning van de lessen
• We streven ernaar dat de leerlingen 2-3 

dagdelen per week naar school komen, 
steeds voor ongeveer 4 lessen. Daarnaast 
krijgen de leerlingen ook nog lessen op af-
stand (er komt een nieuw lesrooster voor 
de laatste weken)

• Elke les duurt 35 minuten. Er gaat geen bel 
aan het begin en einde van de les.

• De lessen worden zoveel mogelijk gegeven 
in grote ruimtes (gymzalen, aula’s), zodat 
de onderbouw klassen als geheel les kun-
nen krijgen.

• De leerlingen blijven met hun klas (of een 
deel daarvan) steeds in dezelfde ruimte, 
zodat er zo weinig mogelijk gelopen hoeft 
te worden. De docenten komen steeds naar 
de ruimte waar de leerlingen al zijn.

• Er zijn geen pauzes, de lessen worden aan-
eengesloten gegeven. De kantine is geslo-
ten.

• De planning van de lessen wordt zo ge-
maakt dat er een goede spreiding is van 
het aantal leerlingen op school.

Lesrooster
Om de lessen op school goed te combineren 
met de lessen op afstand zijn de lestijden aan-
gepast. In onderstaande tabel staan de lestijden. 

Lesuur Tijden

1 8:30-9:05

2 9:05-9:40

3 9:40-10:15

4 10:15-10:50

5 10:50-11:25

6 11:25-12:00

7 12:00-12:35

8 12:35-13:10

9 13:10-13:45

10 13:45-14:20

11 14:20-14:55

12 14:55-15:30
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VEILIGHEIDSREGELS
Om de lessen op een goede en veilige manier te laten verlopen is er een aantal regels die we met 
elkaar moeten afspreken. Hieronder kun je lezen hoe de school dit vanaf volgende week wil regelen.

Het gebruik van het gebouw
Voor het gebruik van het gebouw 
geldt een aantal afspraken: 
• Iedereen houdt op het 

schoolterrein en in het ge-
bouw 1,5 meter afstand van 
elkaar. Er zijn verschillende 
fietsenstallingen. Ook daar 
houd je 1,5 meter afstand 
en plaats de fietsen uit el-
kaar. Er is voldoende plaats. 

• De bekende hygiënemaat-
regelen blijven gelden (geen 
handen schudden, regel-
matig handen wassen/des- 
infecteren, hoesten en 
niezen in de elleboog, bij 
(milde) ziekteklachten of 
zieke huisgenoten en/of bij 
koorts boven 38⁰C blijven 
we thuis).

• Er gelden looproutes in het 
gebouw. Deze zijn duidelijk 
aangegeven.

• Deuren en ramen zijn tijdens 
de les geopend om goed te 
kunnen ventileren.

• Bij de opstart van de lessen 
zijn alle tafels gereinigd en 
na afloop van ieder lesblok  
worden alle tafels gereinigd. 

• Er is extra aandacht voor 
schoonmaak. 

• In het geval van afwezigheid 
van een docent wordt de klas 
in het lokaal opgevangen 
om tussenuren te voorko-
men.

Vóór de start van de lessen
• Elke klas krijgt een plek 

toegewezen waar de fiet-
sen gestald kunnen wor-
den. Er zijn verschillende 
fietsenstallingen. Ook daar 
houd je 1,5 meter.

• Iedere klas krijgt een in-

gang toegewezen. Deze in-
gang ligt dichtbij de ruimte 
waar de klas de lessen gaat 
volgen om de looproutes zo 
kort mogelijk te houden.

• Leerlingen zijn maximaal 
10 minuten voor aanvang 
van de les op het school-
terrein. De leerlingen gaan 
bij aankomst meteen naar 
het leslokaal, volgens de 
aangegeven looproute. Ze 
hoeven niet te wachten tot 
het begin van de les. 

• Mocht het lokaal gesloten 
zijn, dan vormen de leerlin-
gen een rij met een onder-
linge afstand van 1,5 meter.

• Leerlingen maken geen ge-
bruik van kluisjes en nemen 
hun spullen (tas, jas, …) 
mee naar het lokaal.

• Alle leerlingen dienen de 
aanwijzingen van de do-
centen en onderwijsonder-
steuners altijd op te volgen.

Tijdens de lessen
• Voor binnenkomst van het 

lokaal wassen leerlingen en 
docenten hun handen met 
de desinfecterende gel die 
bij ieder lokaal klaarstaat 
(instructie is aanwezig). 

• De werkplekken van de 
leerlingen staan minimaal 
1,5 meter uit elkaar. 

• De afstand tot de werkplek 
van de docent bedraagt mi-
nimaal 3 meter.

• Tijdens de les wordt zo wei-
nig mogelijk gelopen.

• Er worden zo weinig moge-
lijk spullen uitgedeeld.

• Leerlingen die een vraag 
hebben of uitleg nodig 
hebben, komen naar voren 

en gaan op een aangege-
ven plek staan om de vraag 
te kunnen stellen. 

• Het toiletbezoek van de 
leerlingen tot een mini-
mum beperken. Op het 
toilet mogen maximaal 2 
leerlingen tegelijkertijd. Na 
het verlaten van het toilet 
dient de leerling zijn han-
den extra te reinigen met 
desinfecterende gel. Er is 
maar een beperkt aantal 
toiletten geopend.

Na de lessen (aan het einde van 
de laatste les voor deze dag) 
• Aan het einde van de les 

wassen leerlingen en do-
centen weer hun handen 
met de desinfecterende gel 
of spray.

• De leerlingen verlaten 
het lokaal in groepjes van 
maximaal 4 leerlingen, zo-
dat er geen opstopping 
ontstaat bij de uitgang en 
de onderlinge afstand 1,5 
meter blijft. Dit gebeurt op 
aanwijzing van de docent.

• De leerlingen nemen de 
looproute naar de uitgang 
van school die aan hun klas 
is toegewezen. 

• De leerlingen lopen direct 
naar hun fiets en gaan naar 
huis. De 1,5 meter regel 
blijft gelden!

Opmerking 
• Voor de praktijkvakken 

kunnen aanvullende regels 
opgesteld worden. De do-
cent zal deze bij het begin 
van de lessen met de leer-
lingen bespreken. 

TERUG NAAR INHOUD
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OPSTART ‘1,5 METER ONDERWIJS’: 
OVERIGE ZAKEN

TERUG NAAR INHOUD

Halen en brengen
De leerlingen komen bij voor-
keur op eigen gelegenheid 
naar school: lopend of met de 
fiets (of scooter). Als ouders/
verzorgers leerlingen met de 
auto naar school brengen, zal 
de leerling toch de toegewe-
zen ingang moeten gebruiken 
(dus niet standaard door de 
hoofdingang!).

Niet naar school
Als een leerling (enige tijd) 
niet naar school kan komen, 
omdat hij/zij of een van de 
huisgenoten tot een medische 
risicogroep behoort, geef dit 
dan door aan de mentor. Als 
een leerling tijdelijk niet naar 
school kan komen vanwege 
(milde) ziekteklachten, geef 
dit dan telefonisch door.

De toekomst
De verwachting is dat we ook 
na de zomervakantie reke-
ning moeten houden met de 
voorzorgsmaatregelen om de 
verspreiding van het corona-
virus te beperken. Dat zal dus 
ook voor de scholen gelden. 
Het is nu nog onduidelijk in 
welke mate dat zal zijn en 
wat de gevolgen hiervan zijn 
voor ons onderwijs. Ook op 
scholen zal gewerkt moeten 
worden volgens het ‘nieuwe 
normaal.’ Dat zal niet altijd 
eenvoudig zijn, maar als wij 
ons er allemaal voor inzetten, 
gaat het lukken.

Tot slot
Hoewel we goed hebben na-
gedacht over de herstart van 
de lessen en over de aan- 

 
dachtspunten die hierbij be-
langrijk zijn, sluiten we niet 
uit dat we in de praktijk toch 
nog aanpassingen moeten 
doen. We zullen iedereen op 
de hoogte houden van even-
tuele aanpassingen.

Andersom horen wij het graag 
wanneer er vragen of opmer-
kingen zijn. Geef deze door 
aan de mentor
.
We kijken ernaar uit de school 
weer te openen en onze leer-
lingen weer te mogen verwel-
komen en we wensen ieder-
een veel succes toe met de 
hervatting van de ‘gewone’  
lessen.

WELKOM 

TERUG!
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TIJDSCHEMA DAG VAN DE UITSLAG: 4 JUNI
Zoals eerder aangekondigd door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, wordt donderdag 4 
juni een feestelijke dag voor eindexamenleerlingen. Dan vieren geslaagde scholieren in heel Nederland 
het einde van hun middelbare schooltijd. Ook Ursula neemt deel aan de landelijke dag voor geslaag-
den. We verwachten onze geslaagde eerlingen dan op school, volgens de onderstaande tijdschema’s, 
om de cijferlijst en natuurlijk die felbegeerde Ursula-vlag op te halen. Ook ontvangen de examenleer-
lingen de uitnodiging voor hun diploma-uitreiking! 

Aanvullende informatie locatie Heythuysen:
Mocht een leerling gebruik willen maken van 
de mogelijkheid om het cijfer te verbeteren 
middels een resultaatverbetertoets, dan moet 
er een formulier ingevuld worden.

SCHEMA LOCATIE HEYTHUYSEN

KLAS LOKAAL TIJD

4b1 103 14.30-15.00

4b2 010 14.30-15.00

4b3 020 14.30-15.00

4k1 020 15.30-16.00

4k2 003 14.30-15.00

4gt1 001 14.30-15.00

4gt2 aula bb 15.30-16.00

4gt3 001 15.30-16.00

Aanvullende informatie locatie Horn:
• Leerlingen moeten aan de achterzijde hun 

fiets parkeren in de gebruikelijke fietsen-
stalling, dus niet bij de hoofdingang! 

• We zullen daar stoelen neerzetten op 
1,5 meter afstand zodat duidelijk is waar 
plaatsgenomen kan worden. 

• Na uitreiken gaan de leerlingen direct naar 
huis zodat de nieuwe groepen kunnen 
worden ontvangen. 

We hopen dat het, ondanks dat het anders 
zal zijn dan de examenleerlingen zich hadden 
voorgesteld, een feestelijk moment zal zijn 
voor de leerlingen! 

Mevrouw N. Didden (teamleider VWO)
Meneer Van Hout (teamleider HAVO) 
Mevrouw De Jong (teamleider VMBO)

SCHEMA LOCATIE HORN

KLAS TIJD

V6a (schoolplein B/E vleugel) + 
V6b (schoolplein LO vleugel)

  8.30u - 
9.15u

V6c (schoolplein B/E vleugel) + 
H5a (schoolplein LO vleugel)

 9.30u - 
10.15u

H5b (schoolplein B/E vleugel) + 
H5c (schoolplein LO vleugel)

10.30u - 
11.15u

H5d (schoolplein B/E vleugel) + 
H5e (schoolplein LO vleugel)

11.30u - 
12.15u

T4a (schoolplein B/E vleugel) + 
T4b (schoolplein LO vleugel

12.30u - 
13.15u

T4C (schoolplein B/E vleugel) 13.45u - 
14.30u

TERUG NAAR INHOUD
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FACULTATIEVE SPORTLESSEN
locatie Horn 

Vanaf 8 juni zal er een aanbod zijn van sportonderdelen waar, in eerste instantie, de onderbouw-
klassen op in kunnen schrijven. Het aanbod ziet er al volgt uit:

TERUG NAAR INHOUD

Op welke uren de lessen worden verzorgd, zal volgende week bekend zijn. De duur van de onder- 
delen ligt tussen 25 min. en 45 min. De inschrijving zal in ieder geval plaatsvinden via Google forms. 

Namens de vakgroep L.O.,
dhr. Paul Beurskens

Wanneer Wat Programma Waar Leraar Aantal 
leerlingen

Dinsdag Fitnesscircuit Een circuit dat bestaat 
uit 11 onderdelen, waarbij 
gewerkt wordt m.b.v. het 
eigen lichaamsgewicht. 
Er is dus verder geen ge-
bruik van materiaal.

Stenen 
sportveld

Dhr. Ramaekers 
Dhr. Roumen

Min. 3 
Max. 11

Woensdag Hardlopen Al naar gelang de groep 
zal er tussen de 3 en 5 
km worden hardgelopen. 
Tijdens de les wordt de 
afweging gemaakt tussen 
duurtraining of interval-
training.

Rondom 
het bos

Dhr. Beurskens 
Dhr. Roumen

Min. 3 
Max. 10

Donderdag Krachttraining Met gebruik van gewich-
ten en Barbells zal er 
steeds op één plek aan 
krachttraining worden 
gedaan. 

Stenen 
sportveld

Mevr. Henderiks 
Dhr. Roumen

Min. 3 
Max. 12

 

CJG TIP VAN DE MAAND: ANGST
Pubers kunnen gedurende bepaalde perioden angstig zijn. Erken en accepteer de angst van uw 
kind en neem uw tiener serieus. Daarnaast vinden pubers het belangrijk om vrienden te hebben. 
Ze willen erbij horen en hetzelfde zijn als anderen. Jullie kunnen daar samen over praten. Geef uw 
kind het gevoel dat het 'goed is zoals het is'. Dit is goed voor het zelfvertrouwen.

Hoe om te gaan met de angsten van uw puber? Hier 3 tips:
1. Erken en accepteer de angst van uw tiener en neem de angst serieus.
2. Stimuleer uw kind zelf dingen te ondernemen, ook dingen die het moeilijk vindt. Lukt iets niet 

meteen, waardeer dan wel de poging die het doet.
3. Spreek uw vertrouwen in uw kind uit.

Lees HIER meer over angsten bij pubers.

TERUG NAAR INHOUD

https://www.cjgml.nl/pagina/puber/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/bang/484296
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