
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op SG Sint Ursula plaatsvinden. Het infobulletin verschijnt op vastge-
stelde data om de 3 à 4 schoolweken (mits er kopij is), of ad hoc indien nodig. Kopij kan aangeleverd worden bij de eindredacteur, dhr. Ruud Hermans (ruudhermans@ursula.nl). 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schoolleiding.
- Items zonder gekleurde achtergrond zijn van algemene aard en relevant voor beide locaties.
- Items met een oranje achtergrond zijn (met name) relevant voor locatie Heythuysen.
- Items met een blauwe achtergrond zijn (met name) relevant voor locatie Horn.

Pagina 1 van 2

editie 2  -  28 augustus 2020  -  schooljaar 2020/2021

Sint Ursula

infobulletin voorinfobulletin voor

ouders/leerlingenouders/leerlingen

MONDKAPJES. Bij de praktijkvakken kunnen zich in de les soms situaties voordoen waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter 
afstand te bewaren tot de docent. In dat geval doet de docent een mondkapje op en kan hij de leerlingen vragen dit ook te 
doen. Wij vragen alle leerlingen om voor die situaties elke dag een mondkapje mee te nemen. LEES VERDER ...

EXTRA INFORMATIE OUDERAVONDEN SEPTEMBER 2020. In september staan de eerste ouderavonden van dit schooljaar 
gepland. We vinden het belangrijk dat de mentoren u goed informeren over het verloop van het schooljaar. Helaas zijn we 
door de huidige situatie met het coronavirus genoodzaakt de invulling op een andere manier te organiseren. LEES VERDER ...

ROOSTER IN ZERMELO EN MAGISTER. Om de drukte in het gebouw zo beperkt mogelijk te houden, werken we met ge-
spreide pauzes. Helaas is het in Magister niet mogelijk om dit goed te verwerken. In dat programma hebben alle klassen stan-
daard dezelfde lestijden. Om de juiste tijden te zien, moet gebruik worden gemaakt van Zermelo. LEES VERDER ... 

belangrijke data

08-09 locatie Horn: CKV-dag 1 (T3)

10-09 locatie Heythuysen: ouderavond synthese lj. 2 + ouderavond dyslexie

14-09 locatie Heythuysen: ouderavond lj. 1

14-09 locatie Horn: training School Stewards

15-09 locatie Heythuysen: ouderavond lj. 2 t/m 4 (BB en KB)

16-09 opvoeringen musical Legally Blonde @ Oranjerie Roermond (t/m 19-9)

17-09 locatie Horn: ouderavond dyslexie brugklassen + leren leren brugklassen

21-09 locatie Heythuysen: ouderavond lj. 2 t/m 4 (GT)

23-09 lesvrij (ontwikkeldag)

29-09 locatie Heythuysen: ‘s middags lesvrij i.v.m. vergaderingen

01-10 locatie Heythuysen: ‘s middags lesvrij i.v.m. vergaderingen

05-10 locatie Horn: toets-/verslagvrije periode T4/H5/V6 (t/m 9-10)

09-10 locatie Horn: CKV-dag 2 (T3)

12-10 locatie Horn: toetsweek T4/H5/V6 (t/m 16-10)

14-10 locatie Heythuysen: start activiteitendagen (t/m 16-10)

15-10 locatie Horn: toetsdagen T3/H4/V4/V5

17-10 start herfstvakantie (t/m 25-10)

In het overzicht hiernaast staat 
een aantal belangrijke data 
voor de komende periode. 
Voor een compleet en actueel 
overzicht: klik op het icoontje 
hieronder voor de digitale jaar-

planners per locatie.
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MONDKAPJES
In de regels voor de heropening van de middelbare scholen na de zomer-
vakantie is opgenomen dat de leerlingen onderling geen afstand hoeven te 
houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand tot het personeel bewaren. 

Bij de praktijkvakken kunnen zich in de les soms situaties voordoen waarbij 
het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren tot de docent. In dat 
geval doet de docent een mondkapje op en kan hij de leerlingen vragen dit 
ook te doen. Wij vragen alle leerlingen om voor die situaties elke dag een 
mondkapje mee te nemen.
 
Het is toegestaan om ook op andere momenten een mondkapje te dragen, 
maar dit is op dit moment niet verplicht. Mochten de regels vanuit de over-
heid of de school op dit gebied wijzigen, dan ontvangt u hierover bericht.

ROOSTER IN ZERMELO EN MAGISTER
Om de drukte in het gebouw zo beperkt mogelijk te houden, werken 
we met gespreide pauzes. Helaas is het in Magister niet mogelijk om dit 
goed te verwerken. In dat programma hebben alle klassen standaard 
dezelfde lestijden. 

Om de juiste tijden te zien, moet gebruik worden gemaakt van ons 
roosterprogramma Zermelo. Inloggen kan met het leerlingnummer en 
wachtwoord van school. Vooral voor de klassen die op de alternatieve 
momenten pauze hebben, is dit van belang. In Horn gaat dat om klas 
2, 4 en 6, in Heythuysen om klas 2 en 3.

Voor de bovenbouwleerlingen havo-vwo zijn de keuzelessen die in Zer-
melo staan leidend. Deze zijn nog niet zichtbaar in Magister.

EXTRA INFORMATIE OUDERAVONDEN SEPTEMBER 2020
In september staan de eerste ouderavonden van dit schooljaar gepland. We vinden het 
belangrijk dat de mentoren u goed informeren over het verloop van het schooljaar. 
Helaas zijn we door de huidige situatie met het coronavirus genoodzaakt de invulling 
op een andere manier te organiseren. 
 
Voor de brugklassen organiseren we de ouderavonden per klas op school (in een van 
de aula’s) zodat we de onderlinge afstand goed kunnen waarborgen. Daarnaast vragen 
wij u om met één ouder/verzorger aanwezig te zijn bij deze ouderavond. 
 
Voor de overige klassen zullen de ouderavonden op een andere manier verlopen. U 
ontvangt per e-mail een presentatie van de ouderavond. Mocht u na het bekijken van 
de presentatie nog vragen hebben, dan bestaat de mogelijkheid om via Google Meet 
in contact te komen met de mentor. In de loop van komende week ontvangt u extra 
informatie over de organisatie en de precieze planning van deze ouderavonden.
 
Mocht u nu al verdere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor.  

https://ursula.zportal.nl/

