
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 VLAG UIT VOOR ONZE GESLAAGDEN! Ondanks het wegvallen van het examen zijn jullie toch ge-
slaagd. Hier hebben jullie vier, vijf of zes jaar lang keihard voor gewerkt. Tijd voor feest dus! En bij een 
feestelijk moment als dit hoort, net als anders, een vlagmoment. LEES VERDER ... 

EEN NIEUW BEGIN. De afgelopen weken is er binnen Sint Ursula veel werk verzet door het ondersteu-
nend personeel om de gebouwen en de roosters klaar te maken voor 2 juni. We zijn blij dat we na bijna 
drie maanden onze leerlingen weer op school hebben mogen verwelkomen. LEES VERDER ... 

FACULTATIEVE SPORTLESSEN (locatie Heythuysen). Jullie volgen inmiddels weer verschillende lessen 
op school. Ook voor L.O. willen we graag weer iets aanbieden, maar hiervoor zullen jullie je moeten op-
geven via DIT GOOGLE FORMULIER. Er is maar beperkt plaats, dus schrijf je op tijd in! LEES VERDER ...

EXAMENRESULTATEN SINT URSULA (NA ‘1E TIJDVAK’). Op 4 juni hebben de leerlingen de voorlopige 
cijferlijst ontvangen. Na 4 juni kunnen leerlingen nog een (of twee) resultaatverbeteringstoetsen maken 
(het ‘2e tijdvak’). Hopelijk wordt het resultaat dan nog beter! LEES VERDER ...

DYSLEXIE: COMPENSERENDE MAATREGELEN TIJDENS TOETSEN. In het restant van het schooljaar 
worden nog toetsen gepland. Onze dyslectische leerlingen hebben (uiteraard) recht op extra ondersteu-
ning. Wel zijn we in deze situatie genoodzaakt om een aantal afspraken aan te passen. LEES VERDER ...

P.I.E. VERDER IN EEN OPGEFRIST LOKAAL. Net zoals vele horecagelegenheden de tijd dat ze niet open 
mochten gebruikt hebben om de zaak te verbouwen of op te frissen, hebben ook onze collega’s van tech-
niek (locatie Heythuysen) van de situatie gebruik gemaakt om orde op zaken te stellen. LEES VERDER ... 

FOTO’S EXAMENLEERLINGEN (locatie Heythuysen). Johan heeft een Google Drive-map gedeeld met alle 
examenleerlingen, met de mooiste foto’s van 4 jaar Ursula! Wil je foto’s downloaden voor je eigen archief? 
Doe dat snel. Je hebt daarvoor je SOML-inloggegevens nodig en die vervallen als je van school af bent.

De afgelopen weken hebben we wekelijks een extra infobulletin verstuurd. We hopen dat de komende we-
ken zullen verlopen volgens de planning. Er zal dan ook geen wekelijks infobulletin meer verschijnen. Moch-
ten er toch nog nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we dit zo snel mogelijk aan iedereen laten weten.

mailto:ruudhermans%40ursula.nl?subject=Kopij%20infobulletin
https://forms.gle/pdxJq5EQ1TwMaEMx9
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EEN NIEUW BEGIN 
De afgelopen weken is er binnen Sint Ursula 
veel werk verzet door het ondersteunend per-
soneel om de gebouwen en de roosters klaar te 
maken voor 2 juni. We zijn blij dat we na bijna 
drie maanden onze leerlingen weer op school 
hebben mogen verwelkomen. 
 
In het vorige bulletin hebben we aangegeven 
op welke manier de school de richtlijnen van 
het RIVM heeft vertaald in een aantal veilig-
heidsregels voor leerlingen en medewerkers. 
Zoals Rutte in al zijn toespraken benoemt, we 
moeten het samen doen en we verwachten 
dan ook dat iedereen zich aan de afgesproken 
regels zal houden. De belangrijkste regel is en 
blijft ‘1,5 meter afstand’. 

De belangrijkste afspraken zijn samengevat in 
de infographic hiernaast. Ook staat er een link 
naar de lijst met veelgestelde vragen, van de 
Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

TERUG NAAR INHOUD

SOML: VEELGESTELDE VRAGEN 
OVER GEZONDHEID & TESTEN

https://mcusercontent.com/115efb220a8d2a056dec690b6/files/e4b1d705-a81e-49dd-ad50-a36b2760f6fd/Gezondheidsbeleid_en_testen_SOML_coronavirus.pdf
https://mcusercontent.com/115efb220a8d2a056dec690b6/files/e4b1d705-a81e-49dd-ad50-a36b2760f6fd/Gezondheidsbeleid_en_testen_SOML_coronavirus.pdf
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     DE VLAG UIT
VOOR ONZE GESLAAGDEN!
De voorbereiding, de spanning, het eindexamen, online antwoorden 
bekijken, rekenen … zou ik geslaagd zijn? Weer spanning en dan … 
de ontlading op de dag van de uitslag. Een aantal weken later neem 
je dan het diploma, waar je zo hard voor geknokt hebt, eindelijk 
in ontvangst. Een mooie periode op Sint Ursula wordt afgesloten. 
Zo zou deze mijlpaal, de afsluiting van de middelbare schooltijd er 
eigenlijk uit moeten zien. Eén ding is zeker, het diploma neem je 
binnenkort in ontvangst. Maar jullie zijn de groep waarbij het voor-
traject anders verliep dan anders. Geen examens, dus opeens ook 
geen voorbereiding meer. En van de spanning die normaal gespro-
ken op de dag van de uitslag door heel Nederland voelbaar was, is 
nu weinig te merken. Al sprongen enkele leerlingen toch een gat in 
de lucht toen het verlossende telefoontje kwam!

Maar, ondanks het wegvallen van het examen zijn jullie toch ge-
slaagd. Hier hebben jullie vier, vijf of zes jaar lang keihard voor 
gewerkt. Tijd voor feest dus. En bij een feestelijk moment als dit 
hoort, net als anders, een vlagmoment. Minister Slob wees al eer-
der donderdag 4 juni aan als ‘dag van de geslaagden’. Ook vanuit 
Sint Ursula hebben we dit moment gebruikt om te vieren dat onze 
geslaagde leerlingen hun diploma hebben behaald. Op donderdag 4 
juni zijn de geslaagden voor het eerst, sinds de sluiting van de scho-
len op 16 maart, weer met hun klas bij elkaar gekomen om van hun 
mentor de cijferlijst uitgereikt te krijgen. Tevens hebben de geslaag-
de leerlingen de felbegeerde Ursula vlag in ontvangst genomen om 
thuis uit te hangen, zodat iedereen kan zien wat voor een enorme 
prestatie er geleverd is. Ook ontvingen de leerlingen namens Sint 
Ursula en Catermaat een heerlijke taart en een fles bubbels. Op 
deze manier is donderdag 4 juni ook in Horn/Heythuysen en om-
streken ‘De dag van de geslaagden’ geworden.

Geslaagden, geniet van jullie moment en we zien elkaar 
op de diploma-uitreiking op 1, 2 of 3 juli!
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EXAMENRESULTATEN 
SINT URSULA 
(na ‘1e tijdvak’)

Op 4 juni hebben de leerlingen de voorlo-
pige cijferlijst ontvangen. Na 4 juni kunnen 
leerlingen nog een (of twee) resultaatverbe-
teringstoetsen maken (het ‘2e tijdvak’). 

Het eerste schooljaar dat de examenleerlin-
gen geen Centraal Examen mochten doen 
door de coronacrisis hebben we bijna achter 
de rug. Voor iedereen een onwerkelijke er-
varing. 

Het moment waar leerlingen, collega’s en 
school naar toe werken na een lange weg 
van vier, vijf of zes jaar heeft een ander einde 
gekregen. Onbedoeld is er voor het onderwijs 
een nieuw stukje geschiedenis geschreven. 
Maar kijkend naar de resultaten mogen we 
als school trots zijn op onze leerlingen (zie 
vorige bladzijde!). Het vele werk van leerlin-
gen en collega’s zien we terug in deze mooie 
uitslag (die, hopen we, na de resultaatverbe-
teringstoetsen zelfs nog beter zal zijn). 

Als schoolleiding willen we een ieder dan ook 
danken voor dit mooie resultaat!

In onderstaande tabel de voorlopige resulta-
ten van Sint Ursula.

TERUG NAAR INHOUD

afdeling
aantal 

leerlingen
geslaagd

percen-
tage

He-vmbo-BB 35 34 97%

He-vmbo-KB 37 37 100%

He-vmbo-GL 43 43 100%

He-vmbo-TL 16 16 100%

Ho-vmbo-TL 86 83 97%

Ho-havo 136 134 99%

Ho-atheneum 46 45 98%

Ho-gymnasium 25 25 100%

Totaal 424 417 98%
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FACULTATIEVE SPORTLESSEN
locatie Heythuysen

Jongens en meisjes,

Jullie volgen inmiddels weer verschillende lessen op school. Ook voor L.O. willen we graag weer 
iets aanbieden, maar hiervoor zullen jullie je moeten opgeven via DIT GOOGLE FORMULIER. 

Als je op de link klinkt, dan kom je in een formulier dat je moet invullen om deel te kunnen ne-
men aan de les L.O. De inschrijving sluit de dag voorafgaand aan de sportactiviteit voor 14.00u, 
dus schrijf je op tijd in!

Het eerste onderdeel dat wij gaan aanbieden is een workout waarbij geen materiaal gebruikt 
wordt. De oefeningen worden gedaan met je eigen lichaamsgewicht.

We hanteren het minimum aantal deelnemers van 3 leerlingen, bij minder inschrijvingen gaat 
de activiteit niet door. 

De regels die wij hanteren voor de sportactiviteiten zijn de volgende:
• Je mag je op school niet omkleden, je moet/mag dus lekker in je sportkleding naar school 

toe komen.
• Alle sportactiviteiten vinden buiten plaats.
• Wij moeten ons uiteraard houden aan de richtlijnen van het RIVM (afstand houden, desin-

fecteren enz…)
• Wij mogen geen grote groepen tegelijkertijd lesgeven, maximaal 20 leerlingen. De snelste 

inschrijvers krijgen voorrang. Je krijgt de bevestiging via de mail.
• Wij moeten weten hoeveel leerlingen er komen, dus als jij je inschrijft verwachten wij ook 

dat je er bent.
• Je mag alleen inschrijven wanneer de sportactiviteit direct aansluit aan je lessen op school.

De lessen zullen plaatsvinden op:
• donderdag 5 juni om 10.50 uur
• dinsdag 9 juni om 10:50 uur
• vrijdag 12 juni om 10.50 uur
• maandag 15 juni om 10.50 uur

Met sportieve groet,

Vakgroep lichamelijke opvoeding
locatie Heythuysen

TERUG NAAR INHOUD

https://forms.gle/pdxJq5EQ1TwMaEMx9
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UPDATE DYSLEXIE
compenserende maatregelen tijdens toetsen

Locatie Heythuysen

De komende weken worden de laatste toetsen voor leerjaar 2 & 3 afgerond. Deze toetsen 
zullen plaatsvinden in de reguliere lessen, waardoor we voor onze leerlingen met dyslexie ge-
noodzaakt zijn om een aantal afspraken/regels aan te passen.

Extra tijd tijdens toetsen
Tijdens deze laatste toetsen is het niet mogelijk om gebruik te maken van extra tijd, omdat 
de leerlingen direct na hun toets in hetzelfde lokaal weer les krijgen van een andere docent. 
Om er toch voor te zorgen dat ze op hun eigen tempo kunnen werken, zal er bovenaan elke 
toets aangegeven worden welke opdracht(en) niet verplicht zijn voor leerlingen met dyslexie. 

Gebruik hulpmiddelen
Ook nu kan er gebruik gemaakt worden van Kurzweil om de toets voor te laten lezen. Leerlin-
gen kunnen dit middels DIT FORMULIER aangeven bij mevr. Beckers (de dyslexiecoach) zodat 
we ervoor kunnen zorgen dat er een laptop klaarstaat. De gebruikte laptops worden na de 
toets gedesinfecteerd. 

In verband met de hygiëne is het niet mogelijk om een koptelefoon van school te gebruiken. 
Het is dus wel belangrijk dat ze hun eigen oordopjes of koptelefoon mee naar school nemen. 

Mochten hier vragen over zijn, stuur dan een mail naar l.beckers@ursula.nl.

TERUG NAAR INHOUD

Locatie Horn

Tijdens de toetsweek aan het einde van schooljaar zullen de leerlingen dyslexie uit de on-
derbouw (incl. vmbo-t 3) de toetsen in een apart lokaal maken, zodat ze in alle rust gebruik 
kunnen maken van hun extra tijd. De leerlingen ontvangen hier nog een bericht over. Let op: 
dit lokaal wordt niet in Zermelo vermeld. Je moet de mail dus goed in de gaten houden.

Gebruik hulpmiddelen
Net zoals altijd kunnen toetsen worden gemaakt via Kurzweil op een laptop van school. Als 
een leerling een bepaalde toets op Kurzweil wil maken kan dit worden aangegeven bij de be-
treffende vakdocent. De docent levert de toets dan (minimaal één week voor afname van de 
toets) aan bij meneer Pirson. Hij zal er dan voor zorgen dat de laptop klaarstaat. 

De gebruikte laptops worden voor en na de toets gedesinfecteerd. In verband met de hygiëne 
is het niet mogelijk om een koptelefoon van school te gebruiken. Het is dus wel belangrijk om 
eigen oordopjes of koptelefoon mee naar school te nemen.

Mochten hier vragen over zijn, stuur dan een mail naar mevr. Verstappen (de dyslexiecoach): 
l.verstappen@ursula.nl.

https://forms.gle/KU5EPFYJHi2XcSTK6
mailto:l.beckers%40ursula.nl?subject=
mailto:l.verstappen%40ursula.nl?subject=
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PIE VERDER IN EEN OPGEFRIST LOKAAL
 Eigentijds techniekonderwijs op locatie Heythuysen

Net zoals vele horeca- 
gelegenheden de tijd dat 
ze niet open mochten ge-
bruikt hebben om de zaak 
te verbouwen of op te 
frissen, hebben ook onze 
collega’s van techniek van 
de situatie gebruik ge-
maakt om orde op zaken 
te stellen in het praktijklo-
kaal van PIE (Produceren, 
Installeren, Energie). Om 
innovatief projectonderwijs 
aan te kunnen bieden en 
uit het oogpunt van vei-
ligheid is het wenselijk om 
met meerdere collega’s 
in één ruimte te kunnen 
werken. Daarom is de tijd 
dat er geen leerlingen naar 
school mochten komen 
gebruikt om het profieldeel 
elektrotechniek onder te 
brengen in het metaallo-
kaal. Hierdoor kunnen alle 
onderdelen van PIE in één 
ruimte gevolgd worden. 
Om dit te verwezenlijken 
zijn er een aantal aanpas-
singen aan het lokaal ge-
daan en is er vooral flink 
opgeruimd. Tevens heb-
ben dhr. Lombardi en dhr. 
Derks het lokaal van een 
frisse look, inclusief nieuw 
logo, voorzien. Wij dan-
ken beide heren voor hun 
toewijding en wensen hun 
samen met hun leerlingen 
veel mooie onderwijsmo-
menten in hun vernieuwde 
werkplek.
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