
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.
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INFORMATIE OVER CKV OP T3 (locatie Horn). Afgelopen jaar zijn we op school gestart met een andere invulling voor het 
vak ckv op T3. Wij bieden een aantal ckv-dagen aan in plaats van 1 uurtje les per week. Concreet houdt dat in dat de leerlin-
gen tijdens dit schooljaar 5 dagen praktisch aan de slag zullen gaan met culturele en kunstzinnige vorming. LEES VERDER ...

STUDYZONE & STUDYHALL 2020/2021 (locatie Horn). De StudyZone en StudyHall. Twee namen die op elkaar lijken en 
twee ruimtes die qua gebruik op elkaar lijken. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen tussen ‘Zone’ en ‘Hall’. In dit bulletin lees 
je wat dat verschil is en wanneer jij gebruik kunt maken van de verschillende ruimtes. LEES VERDER ...

OUDERS GEZOCHT VOOR DE STUDYZONE (locatie Horn). De StudyZone is een moderne ruimte, waarin leerlingen leren, 
met elkaar samenwerken, en boeken en laptops kunnen lenen. Voor de StudyZone op de locatie in Horn zijn we weer op zoek 
naar ouders/verzorgers die het team in deze ruimte willen komen versterken. LEES VERDER ...

ABSENTIEMELDINGEN MAGISTER (locatie Horn). We merken dat absenties van leerlingen niet altijd op de juiste wijze wor-
den doorgegeven / afgehandeld. Dit bemoeilijkt een sluitende aanwezigheidsregistratie en hierdoor kunnen vervelende misver-
standen ontstaan. We gaan de al bestaande afspraken met betrekking tot afwezigheid strikter handhaven. LEES VERDER ...

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

14-09 locatie Horn: training School Stewards

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

23-09 beide locaties: 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.

CJG: TIP VAN DE MAAND EN AANBOD WORKSHOPS. De tip van de maand van het CJG gaat deze keer over ‘studeren 
stimuleren’. Wellicht welkom, na een zomer waarin weinig studieactiviteit heeft plaatsgevonden! Ook is een overzicht opge-
nomen van het aanbod van workshops en activiteiten van het CJG voor de komende periode. LEES VERDER .... 

INFORMATIE BOEKENFONDS. Op dinsdag heeft mevrouw Sniedt tijdens het 5e lesuur een inloopuur op locatie Heythuysen. 
Op locatie Horn is het boekenfonds geopend op dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 7e uur. Tevens zijn artikelen (boeken 
en zelfaanschaf) binnengekomen op locatie Horn. Deze zijn af te halen tegen inlevering van de tegoedbon. LEES VERDER ...

INFORMATIE DYSLEXIEBELEID. Vanaf dit schooljaar zijn er drie dyslexiecoaches die de begeleiding van leerlingen met dys-
lexie voor hun rekening nemen. In dit bulletin leest u / lees je hoe deze dyslexiecoaches over de locaties verdeeld zijn. Ook is 
meer te lezen over het inloopuur en de informatieavond. LEES VERDER ... 

INFORMATIEBOEKJE LOB - KEUZETRAJECT VMBO (locatie Heythuysen). Het studiekeuzeproces is voor scholieren én ou-
ders lastig. Als school vinden wij het belangrijk dat we onze leerlingen zo goed mogelijk hierbij begeleiden. Een groot deel van 
dit proces vindt niet binnen onze muren plaats. Daarom hebben wij een aantal handige tips en adviezen. LEES VERDER ...

VERSLAG INTRODUCTIEACTIVITEITEN (locatie Heythuysen). Het schooljaar is weer begonnen! Op locatie Heythuysen 
duurde het even voordat de eerste lessen plaatsvonden: eerst was het tijd voor de introductieactiviteiten per leerjaar. Het weer 
was onstuimig... maar dat mocht de pret niet drukken! LEES VERDER ...

mailto:?subject=
https://www.ursula.nl/jaarplanner/
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INFORMATIE DYSLEXIEBELEID SINT URSULA

Dyslexiecoaches Sint Ursula
Vanaf dit schooljaar zijn er drie dyslexiecoaches die de begeleiding van leerlingen met dyslexie voor hun rekening 
nemen. De begeleiding is als volgt verdeeld:

Locatie Heythuysen:
Dyslexiecoach onderbouw: Kim Peters Rit
Dyslexiecoach bovenbouw: Linda Beckers 

Locatie Horn:
Dyslexiecoach onder- en bovenbouw: Liesbeth Verstappen

Alle leerlingen met dyslexie krijgen een persoonlijk gesprek met hun dyslexiecoach om kennis te maken en om te 
inventariseren welke hulpmiddelen zij willen gaan gebruiken dit (school)jaar. 

Inloopuur voor leerlingen (en ouders):
Leerlingen met dyslexie kunnen terecht bij de betreffende dyslexiecoach. Alle coaches hebben een vast moment in 
de week waarop leerlingen (en ouders op afspraak) met vragen binnen mogen lopen. 

Locatie Heythuysen
mevr. Beckers:     vrijdag les 2 (lokaal 215)
mevr. Peters Rit: dinsdag les 2 (lokaal 121)

Locatie Horn:
mevr. Verstappen maandag 08.30 uur tot 10.30 uur (lokaal E106)

Informatieavond brugklasleerlingen
Zoals u vorige week in het infobulletin heeft kunnen lezen zijn we genoodzaakt om een aantal ouderavonden op 
een andere manier te laten verlopen. Om u zo goed mogelijk te informeren over de begeleiding van leerlingen met 
dyslexie op onze school zult u een e-mail krijgen met een ingesproken presentatie waarin alles wordt uitgelegd. 
Mochten er aan de hand van deze presentatie vragen zijn dan kunt u die uiteraard via mail of telefonisch aan ons 
stellen. 

Voor vragen kunt u ons bereiken via:

Locatie Heythuysen    Locatie Horn:
tel.: 0475 492 088    tel: 0475 582121
mail: dyslexie-he@ursula.nl    mail: l.verstappen@ursula.nl

INLOOPUUR BOEKENFONDS 
locatie Heythuysen

Indien leerlingen vragen hebben over boeken, of als boeken-
pakketten (nog) niet compleet zijn: op dinsdag heeft me-
vrouw Sniedt een inloopuur (les 5) om deze probleempjes 
op te lossen. Jullie kunnen haar dan vinden op de docenten-
werkplek.

INFORMATIE BOEKENFONDS 
locatie Horn

 
We werken momenteel met gescheiden pauzes. Daarom is 
het niet handig dat het boekenfonds in een pauze open is. 
Vandaar dat dit de nieuwe openingstijden boekenfonds zijn: 
• dinsdag aansluitend aan het 7e uur,
• vrijdag aansluitend aan het 7e uur of 
• mail w.kiggen@ursula.nl om een afspraak te maken. 
 
Tevens zijn alle artikelen (boeken en zelfaanschaf) binnen-
gekomen en af te halen, tegen inlevering van de tegoedbon.

TERUG NAAR INHOUD

mailto:w.kiggen%40ursula.nl?subject=
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INFORMATIE OVER CKV OP T3 (locatie Horn)
Afgelopen jaar zijn we op school gestart met een andere 
invulling voor het vak ckv op T3. Het vak ckv is verplicht 
in het schoolcurriculum; wij bieden een aantal ckv-da-
gen aan in plaats van 1 uurtje les per week. Concreet 
houdt dat in dat de leerlingen tijdens dit schooljaar 5 
dagen praktisch aan de slag zullen gaan met culturele 
en kunstzinnige vorming.

Leerlingen die zijn overgestapt van H3 naar T4 zullen dit 
programma ook volgen; omdat zij dit vak wel gevolgd 
moeten hebben om een diploma te krijgen. Zij worden 
voor deze ckv-dagen gekoppeld aan een T3-klas. 

De leerlingen gaan een dag werken aan hun kunstau-
tobiografie waarbij ze een instap maken in de wereld 
van kunst en cultuur; wat heb ik al gedaan aan kunst 
en cultuur? Wat is kunst? Wat verwacht ik van het vak 
ckv? Enzovoorts...Dat doen we op dinsdag 8 september. 

Die dag zullen de leerlingen hun eigen ervaringen en 
verwachtingen verwerken met behulp van foto en film 
en ze zullen een workshop volgen waarbij ze specifieke 
filmtechnieken aanleren en gebruiken in hun kunstau-
tobiografie. 

Verder gaan ze dit schooljaar aan de slag met het the-
ma ‘Wat is kunst?’ Ze gaan dit schooljaar ook nog aan 
de slag met het verfilmen van een eigen verhaal/scena-
rio (in samenwerking met de vakgroep Nederlands), ze 
gaan aan de slag met dans en ze brengen een bezoek 
aan een museum. Al met al een heel gevarieerd en 
praktisch programma! 

Namens de vakgroep ckv, wens ik de leerlingen alvast 
een heel mooi en waardevol jaar toe!

Chantal Schols

TERUG NAAR INHOUD

INFORMATIEBOEKJE LOB - KEUZETRAJECT VMBO (locatie Heythuysen)
U heeft als ouder/ verzorger veel invloed op de loop-
baankeuzes van uw zoon of dochter. Natuurlijk omdat 
u uw kinderen goed kent, weet waar ze goed in zijn en 
waar ze blij van worden. Maar ook omdat u wilt helpen 
en binnen uw eigen netwerk en kennis van de arbeids-
markt zoekt naar kansen voor uw zoon of dochter. En 
niet in de laatste plaats omdat u misschien verwachtin-
gen heeft ten aanzien van de loopbaan van uw zoon 
of dochter. 
Het studiekeuzeproces is voor scholieren én ouders las-
tig. Uw zoon of dochter moet een belangrijke keuze 
maken waarvoor hij of zij zelf verantwoordelijk is. U 
kunt deze keuze namelijk niet voor hem of haar maken. 
Tegelijkertijd is uw zoon of dochter u natuurlijk dierbaar 
en wilt u voorkomen dat hij of zij een 'verkeerde' keuze 
maakt. 
Als school vinden wij het belangrijk dat we onze leer-
lingen zo goed mogelijk hierbij begeleiden. Natuurlijk 
vindt een groot deel van dit proces niet binnen onze 
muren plaats. Daarom hebben wij een aantal handige 
tips en adviezen m.b.t. het keuzeproces in DIT BOEKJE 
gebundeld. Wellicht kunt u er uw voordeel mee doen.

Met dit boekje hopen wij u als ouder/verzorger te voor-
zien van de nodige tips en adviezen met betrekking tot 
dit belangrijke proces.

https://www.ursula.nl/wp-content/uploads/2020/06/1920HE-Ouders-en-LOB-St-Ursula-2020-2021.pdf
https://www.ursula.nl/wp-content/uploads/2020/06/1920HE-Ouders-en-LOB-St-Ursula-2020-2021.pdf
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STUDYZONE & STUDYHALL 2020/2021 (locatie Horn)

Waar is de StudyZone voor?

De StudyZone is er voor alle leerlingen die individueel of in 
groepjes willen werken aan hun studie. Hier kun je samen-
werken, overleggen of onderzoek doen op een laptop, iPad of  
ander device. Je kunt hier natuurlijk ook individueel aan je 
studie gaan werken. Dit is een plek waar je moet rekenen op  
geroezemoes van andere leerlingen die aan het werk zijn. 
De StudyZone is niet de plek waar je je pauze kunt door-
brengen. Hiervoor is de C-aula bedoeld. Uiteraard kun je 
wel zaken uitlenen in de pauze. 

De stilteruimte naast de StudyZone is tijdens de pauzes (na 
het 2e/3e en 4e/5e uur) gereserveerd voor de leerlingen die 
een pasje hebben gekregen van de zorgcoördinator mevr. 
De Jong, omdat ze pauze moeten houden in een stille, prik-
kelarme, ruimte.

In de StudyZone zijn boeken aanwezig die je kunt lenen of 
reserveren. We hebben namelijk een mooie samenwerking 
met het Bibliocenter in Weert zodat je een boek dat je no-
dig hebt kunt reserveren. Het wordt dan op school geleverd 
en ook nog gratis! Meneer Smits is de beheerder van de 
StudyZone en kan je dus verder helpen. Je mag hier best 
wat water drinken, maar wees voorzichtig in de buurt van 
elektronische apparatuur.

Wil je een boek of laptop lenen, dan moet je wel even je 
schoolpasje laten zien. Het is helaas niet meer mogelijk om 
zaken te printen of te kopiëren in de StudyZone

Wil je je begeven op het gebied van beeld- of geluidsbe-
werking? Je kunt dan terecht op de twee iMacs die in de 
StudyZone staan. Het hele Adobe-pakket (Photoshop, In-
Design, Illustrator) staat erop. Tevens kun je met iMovie of 
GarageBand je creativiteit de vrije loop laten.

De StudyZone heeft ook luisterboeken. Deze zijn speciaal 
aangeschaft voor alle leerlingen met een dyslexie- of medi-
sche verklaring, zodat voor hen het lezen van (Nederlandse 
of Duitse) boeken wat vergemakkelijkt wordt. 

Mocht je vragen op ICT-gebied hebben dan is er een service- 
balie voor leerlingen aanwezig. Deze wordt bemand door 
meneer Pirson. 

Openingstijden StudyZone:
Maandag: 8.00 - 16.30
Dinsdag: 8.00 - 16.30
Woensdag: 8.00 - 16.30
Donderdag: 8.00 - 16.30
Vrijdag: 8.00 - 16.00

Waar is de StudyHall voor?

In de StudyHall ga je aan het werk als in je rooster 
staat dat je in deze ruimte moet zijn. Het is dan 
waarschijnlijk zo dat er een les uitvalt en dat je dit 
al van jouw docent te horen hebt gekregen. Jouw 
docent heeft in Google Classroom bij zijn vak een 
opdracht klaargezet, waaraan je tijdens dat uur in 
de StudyHall gaat werken. Zo mis je niks van de 
leerstof. Als je eerder klaar bent met jouw opdracht 
heb je altijd een leesboek bij je en ga je hierin lezen 
totdat de bel gaat. In de StudyHall geef je anderen 
ook de kans om rustig aan het werk te gaan. Fluis-
terend overleg voeren mag hier dan ook zeker. 

Natuurlijk mag je in deze ruimte gebruik maken van 
je laptop, iPad of ander device. Let er dan wel op 
dat je andere leerlingen rustig laat doorwerken en 
dat je activiteiten gericht zijn op je studie. Je mag 
hier best wat water drinken, maar wees voorzichtig 
in de buurt van elektronische apparatuur.

De StudyHall is geopend op maandag t/m donder-
dag van lesuur 2 t/m 6. Op vrijdag is deze ruimte 
geopend van lesuur 2 t/m 4. Van maandag t/m 
woensdag zal meneer Janssen erop toezien dat al-
les goed verloopt in de StudyHall. Op donderdag en 
vrijdag doet meneer Smits dit. Je volgt natuurlijk al-
tijd de aanwijzingen op die meneer Janssen en me-
neer Smits jou geven. Zo moet je bijvoorbeeld altijd 
jouw mobiele telefoon in één van de telefoontas-
sen doen, zodat je niet afgeleid wordt tijdens jouw 
werk. Mocht je de telefoon nodig hebben voor jouw 
studie, dan vraag je aan de toezichthouder of je 
deze even mag pakken.

Je mag alleen dóór de StudyHall lopen om van het 
ene naar het andere lokaal te komen als meneer 
Janssen en meneer Smits de deuren van deze ruim-
te open hebben gezet. Zijn ze dicht, dan is er les en 
loop je om.
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ABSENTIEMELDINGEN MAGISTER (locatie Horn)
We merken dat de absenties van leerlingen niet altijd op de juiste wijze worden doorgegeven of afgehandeld. 
Met enige regelmaat zijn leerlingen afwezig voor bijvoorbeeld een een controle bij de orthodontist, terwijl dit 
niet vooraf d.m.v. een absentiebriefje is aangegeven. Ook merken we regelmatig dat leerlingen na een paar 
dagen ziekte weer op school komen, zonder zich d.m.v. een absentiebriefje beter te melden. Dit bemoeilijkt 
een sluitende aanwezigheidsregistratie en hierdoor kunnen vervelende misverstanden ontstaan. We gaan de al 
bestaande afspraken met betrekking tot afwezigheid strikter handhaven en dat houdt het volgende in:

• indien een leerling ziek is, wordt hij/zij door ouders/verzorgers ziekgemeld. Het is de bedoeling dat dit op de 
eerste ziektedag, voor aanvang van de lessen, gebeurt. De ziekmelding kan telefonisch of via mail worden 
doorgegeven;

• leerlingen leveren, bij binnenkomst op de eerste op de eerste aanwezigheidsdag na ziekte, een absentie-
briefje in bij de receptie;

• leerlingen leveren absentiebriefjes voor geplande afwezigheid (tandarts, orthodontist, etc) vooraf bij de 
receptie in;

• leerlingen die bijzonder verlof nodig hebben (het behalen van een rijbewijs, het bijwonen van bruiloften en 
dergelijke) maken dit ruim vooraf kenbaar via mail bij de leerlingcoördinator;

• leerlingen die een meeloopdag of open dag van een vervolgopleiding willen bezoeken gebruiken het daar-
voor bestemde Google Form, dat in Magister is te vinden;

• leerlingen die bovenstaande briefjes niet volgens afspraak hebben ingeleverd worden per mail uitgenodigd 
om het briefje bij de leerlingcoördinator in te leveren. Dit kan dan alleen op maandag en donderdag tussen 
16.00 uur en 16.30 uur;

• leerlingen die wel aanwezig zijn, maar als absent in Magister staan worden door de docent die dit consta-
teert, naar de balie gestuurd om zich ter plekke beter te melden, waar ze de mededeling krijgen dat ze 
bij eerstvolgende mogelijkheid het briefje bij de leerlingcoördinator moeten inleveren. De baliemedewerker 
zorgt ter plaatse dat Magister weer actueel is.

Naast bovenstaande maatregelen gaan we vaste momenten aanbieden waarop leerlingen uren kunnen inhalen 
(bijvoorbeeld vanwege huiswerk en boeken vergeten). Dit wordt maandag en donderdag tussen 14.30 uur en 
16.30 uur in de StudyHall onder toezicht van een van de leerlingcoördinatoren.

OUDERS GEZOCHT VOOR DE STUDYZONE (locatie Horn)

Voor de StudyZone op de locatie in Horn zijn we weer op zoek naar ouders/verzorgers die gedurende één of meerdere dagen/
dagdelen het team in deze ruimte willen komen versterken. 
De StudyZone is een moderne ruimte, waarin leerlingen leren, met elkaar samenwerken, boeken lenen en laptops kunnen lenen 
om daarmee op school te werken. In deze ruimte zijn ook altijd ouders/verzorgers aanwezig die werkzaamheden uitvoeren. 
Samen met de beheerder van de StudyZone, dhr. Smits, zorgen zij ervoor dat er een positieve studiesfeer in deze ruimte heerst.

Wat wordt er van u verwacht:
Baliewerkzaamheden zoals materialen (boeken, tijdschriften en laptops) uitlenen en innemen, boeken reserveren of verlengen, 
boekenkasten inruimen of werkstukken inbinden, hulp verlenen bij boeken zoeken en eventuele kleine reparaties aan boeken 
verrichten. 

Het heeft de voorkeur dat u per dagdeel (ochtend of middag) in een team van liefst twee personen werkt. De werktijden kun-
nen variëren van 09.00 uur ‘s morgens tot 12.30 uur  en ‘s middags van 12.30 of 13.00 uur tot 15.00 uur. Dit is uiteraard in 
onderling overleg aan te passen. Momenteel zijn we vooral op zoek naar ouders die op de dinsdag en donderdag in de ochtend 
of in de middag en op de vrijdag in de middag beschikbaar zijn. Maar op de andere dagen is er ook altijd wel ruimte.

Het is de bedoeling dat u iedere week een vast dagdeel (ochtend of middag) aanwezig bent; hiervan kan uiteraard onder be-
paalde omstandigheden van worden afgeweken. Speciale digitale vaardigheden worden niet vereist; wel werken wij met vaste 
balie-computers en wordt de kennis die u hiervoor nodig heeft in de praktijk geleerd. 

Mocht u interesse hebben, kunt u deze kenbaar maken door een bericht te sturen naar T. Hoeijmakers (t.hoeijmakers@ursula.nl). 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met dhr. Smits (g.smits@ursula.nl) 

mailto:t.hoeijmakers%40ursula.nl?subject=
mailto:g.smits%40ursula.nl?subject=
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VERSLAG INTRODUCTIEACTIVITEITEN (locatie Heythuysen)
Het schooljaar is weer begonnen! Op locatie Heythuysen duurde het even voordat 
de eerste lessen plaatsvonden: eerst was het tijd voor de introductieactiviteiten 
per leerjaar. Het weer was onstuimig... maar dat mocht de pret niet drukken!

Het begin van de eerste schoolweek van de brugklas!
We hadden de maandag nog vrij, lekker het laatste dagje uitslapen, maar toen 
kwam de dinsdag. Ja, toen moesten we de boeken ophalen en hadden we een 
korte introductie. Daarna mochten we naar huis, dat was zo ongeveer twee uur-
tjes school. WOENSDAG hadden we ook introductie. We hadden van alles gedaan, 
alle apps op de telefoon geïnstalleerd zoals Zermelo en Magister. We hebben ook 
allemaal spellen gedaan en een tocht door de school. DONDERDAG: de eerste lesdag... 
dat was saai, we moesten meteen leren nadat we de leraren ontmoet hadden en dat was 
eigenlijk de dag al. VRIJDAG hadden we ook vooral leraren leren kennen en moesten we 
een beetje leren en dat was de dag weer.

Groetjes,
Jason Fonteijn 
1kgt1

Introductie leerjaar 4

De introductie van leerjaar 4 was in Ospel bij Boerenspellen. Leerlingen 
en docenten trotseerden de wind en kwamen op de fiets.  

Na de uitleg en enkele cryptische omschrijvingen werden de leerlingen 60 
minuten in escaperooms opgesloten. Deze kamers hadden ieder een ei-
gen thema: Farao, CSI, Het Wilde Westen en The Night of the museum. 
Hier moesten de leerlingen samenwerken om de code te kraken. Er werd 
druk gediscussieerd en gepuzzeld. Ondanks diverse tips zijn niet alle 
groepen binnen de tijd buiten gekomen. Enkele groepen lukte dit wel, 
een mooie prestatie!

Andere groepen waren bezig met de spellen: Bubble voetbal, water 
curling, skippy punch  en flying darts. Leuk om te zien dat enkele groe-
pen de competitie aangingen. Hilariteit bij het bubble voetbal, daar werd de 
voetbal niet meer gevonden maar werd het sport elkaar al botsend omver 
te duwen. 

Bij de flying darts was het de bedoeling om net als bij darts zo snel mogelijk 
van 501 naar 0 te gaan. Maar nu terwijl je van de kabelbaan omlaag gaat en 
een magneet in het juiste vak moet laten vallen. De twee groepen binnen 
de klas gingen fanatiek op en neer om zo snel mogelijk punten te pakken.

Ondanks het onstuimige weer was het een ontspannen start van het school-
jaar.

Nat begin voor leerjaar 2 en 3
De leerlingen van leerjaar 2 hebben hun sportiefste beentje voor gezet op het terrein 
van Fun Beach, waarbij natuurlijk ook een nat pak werd gehaald. Ook de derdejaars 
konden in en op het water vooruit. 
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CJG Tip van de maand: 
STUDEREN STIMULEREN
Je puber heeft er waarschijnlijk een zomer zonder ‘schoolstress’ op 
zitten. Een tijd waarin hij geen huiswerk hoeft te maken en niet 
hoeft te leren voor een toets. Nu de scholen weer opstarten moet 
hij weer aan de bak en is het eerste huiswerk en leerwerk alweer 
opgegeven. Niet alle pubers kunnen zichzelf er even goed toe zet-
ten om hiermee aan de slag te gaan en bij veel pubers is dan de 
term ‘SOG’ (Studie Ontwijkend Gedrag) niet onbekend. Ondanks 
dat je je als ouder soms machteloos kunt voelen als het gaat om 
een ongemotiveerde puber, kun je hem toch zeker wel helpen.

1. Zorg dat je in contact staat met je kind, praat met hem 
over wat er speelt. Heb het bijvoorbeeld met je puber over 
zijn schoolprestaties en jullie verwachtingen hierover. Het 
kan zijn dat jij wil dat je kind voor elk vak gemiddeld een 
7 staat maar dat hij een 5 a 6 wel prima vindt (en zelfs dit 
lukt niet altijd). Probeer erachter te komen waarom hij niet 
gemotiveerd is en bekijk of deze factoren te beïnvloeden 
zijn. Laat je puber zelf bedenken wat hij hieraan kan doen, 
of help hem bij het bedenken van oplossingen.

2. Pubers zijn ontzettend gevoelig voor positieve feedback. 
Sterker nog: positieve feedback heeft bij pubers veel meer 
effect dan negatieve feedback. Geef regelmatig een op-
recht complimentje. Een 6,3 voor Engels? Super goed. Dat 
is weer een voldoende erbij voor je moeilijkste vak! Kijk er 
in ieder geval voor uit dat je niet te veel (verpakte) kritiek 
hebt op je kind. Dit komt hard aan bij een puber en het zal 
zeker niet helpen om hem meer te motiveren voor school. 

3. Voor pubers is het heel belangrijk dat ze een positief zelf-
beeld ontwikkelen. Niks is zo demotiverend dan het gevoel 
hebben dat ‘je het toch niet kan’. Daar heb je als ouders 
zeker invloed op. Weet jij als ouder waar de talenten en 
kwaliteiten van je kind liggen? Gebruik deze kwaliteiten 
om hem in te laten zien waar hij goed in is en hoe hij dat 
kan gebruiken in het dagelijks leven. Kijk bijvoorbeeld voor 
een passende hobby waarin hij zijn talent kan uitleven, dat 
geeft zelfvertrouwen. Heb daarnaast als ouder vertrouwen 
in je puber, benoem dat en straal dat uit. 

Wil je meer eten over hoe je je kind kunt helpen met huiswerk? 
Kijk dan HIER. Wil je kind niet leren? Kijk dan HIER voor tips. En om 
je kind te motiveren voor school staan HIER nog meer tips.

Activiteiten CJG-ML (september 2020) 
Klik op de naam van de activiteit om doorgelinkt te 

worden en meer informatie te lezen.

Webinar Puberbrein
Donderdag 10 september 20:00 – 22:00 uur

SOVA training 9-12 jr
Start: eind oktober

Aanmelden tot 14 september via 
groepswerk@cjgml.nl

Brussen cursus
Start: eind oktober

Aanmelden tot 14 september via 
groepswerk@cjgml.nl

KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties)
Start: eind oktober

Aanmelden tot 14 september via g
roepswerk@cjgml.nl

Cursus Positief opvoeden voor opvoeders van kinde-
ren tot 12 jaar

Start: eind oktober
Aanmelden tot 14 september via 

groepswerk@cjgml.nl

Programma Week van de opvoeding 
5 t/m 11 oktober 2020

Workshop Zelfredzaamheid stimuleren bij tieners
Maandag 5 oktober 19:30-21:30 
Talenthouse, Diepstraat 3c Echt

Webinar TWEE en ik zeg NEE, hopelijk bij zes weer yes!
Donderdag 10 oktober 20:00 – 22:00

Lezing Veerkrachtige kinderen (0-10 jr)
Dinsdag 6 oktober 19:30-21:30 
CJG Bredeweg 239d Roermond

Digitale Escaperoom: escape de opvoed dilemma’s
De escaperoom zal verzonden worden in de nieuws-
brief van oktober. Aanmelden voor deze nieuws-

brief kan op de website van het CJG.
 

Alle workshops en lezingen: gratis deelname.

Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl                                                          
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

https://cjg_amw.webinargeek.com/puberbrein
https://www.cjgml.nl/cursussen/sociale-vaardigheden/-1/2992/31404
https://www.cjgml.nl/showcourses.asp?web_id=143&cur_id=2584&ForcePreview=cursus
https://www.cjgml.nl/cursussen/kies-kinderen-in-echtscheiding-situatie/-1/2648/31404
https://www.cjgml.nl/showcourses.asp?cur_id=690
https://www.cjgml.nl/showcourses.asp?cur_id=690
https://www.cjgml.nl/showevents.asp?cat_id=-1&web_id=143&evt_id=61299
https://cjg_amw.webinargeek.com/twee-en-ik-zeg-nee
https://www.cjgml.nl/showevents.asp?cat_id=-1&web_id=143&evt_id=61316
https://www.cjgml.nl/static_nieuwsbrief.asp
https://www.cjgml.nl/static_nieuwsbrief.asp
mailto:info@cjgml.nl
http://www.cjgml.nl
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