
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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BELANGRIJKSTE AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN RONDOM HET CORONA-VIRUS. De afgelopen weken hebben we ge-
merkt dat er veel vragen leven over de precieze richtlijnen rondom het corona-virus. In dit bulletin proberen we de belangrijk-
ste afspraken op een rij te zetten en herhalen we de belangrijkste hygiëneregels. LEES VERDER ...

BIJLES OP SCHOOL (locatie Horn). Afgelopen jaar zijn we gestart met het faciliteren van een vorm van bijles, waarbij leer-
lingen elkaar bijles geven. Naar aanleiding van een oproep in het bulletin hebben zich toen een hoop leerlingen aangemeld! 
Dit schooljaar zetten we de bijlessen voort. LEES VERDER ...

AANPASSINGEN KEUZELESSEN (locatie Horn). De afgelopen weken hebben we achter de schermen hard gewerkt om 
alles in gereedheid te brengen voor de nieuwe inschrijving voor de keuzelessen. In de eerste weken hebben de leerlingen de 
keuzelessen zoveel mogelijk gevolgd bij hun eigen vakdocent. Helaas was het rooster daar niet op gebouwd. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG: EVEN VOORSTELLEN. Wij zijn Kim Verstraelen en Lieke Caris. Wij zijn Jeugd- en Gezins-
werker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en zijn ook dit jaar weer aanwezig voor de inloopspreekuren bij 
Sint Ursula Horn. Voor meer info over ons en het CJG: LEES VERDER ...

INSTRUCTIELESSEN SCHOOL STEWARDS (locatie Horn). We starten we dit schooljaar met de inzet van School Stewards. 
Dit zijn voor-examenleerlingen die tijdens pauzes of bijzondere gelegenheden worden ingezet om te surveilleren in en om het 
gebouw. Deze leerlingen gaan andere leerlingen aanspreken op hun gedrag. LEES VERDER ... 

belangrijke data

PROCEDURE INHALEN TOETSEN/PROEFWERKEN EN SCHOOLEXAMENS (locatie Horn). Het inhaaluur voor gemiste 
toetsen is ook dit schooljaar op dinsdag. Vanaf 29 september bestaat wekelijks de mogelijkheid om tijdens het 8e 
en 9e lesuur  toetsen in te halen. Voor schoolexamens zijn andere inhaalmomenten gepland. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN DE DECANEN. Helaas gaan de informatieavonden van zowel het mbo als het hbo dit jaar niet door. Ook de 
onderwijsbeurs zal dit jaar niet doorgaan. De organisatie van de onderwijsbeurs heeft wel een alternatief, namelijk de studie-
keuzelab voorlichtingsweek van maandag 21 t/m zaterdag 26 september. LEES VERDER ...

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.

mailto:?subject=
https://www.ursula.nl/jaarplanner/
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BELANGRIJKSTE AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN 
RONDOM HET CORONA-VIRUS 

De afgelopen weken hebben we gemerkt dat er veel 
vragen leven over de precieze richtlijnen rondom het 
corona-virus. Hieronder proberen we de belangrijkste 
afspraken op een rij te zetten.

1. Medewerkers en leerlingen komen niet naar 
school bij:

• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn)

• Hoesten
• Benauwdheid
• Verhoging of koorts
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 

neusverstopping)

Op de website van het RIVM vindt u de meest 
recente informatie over klachten.  

2. Medewerker en leerlingen met klachten worden 
dringend verzocht een afspraak te maken voor 
het afnemen van een test. Medewerkers en 
leerlingen blijven thuis tot de uitslag bekend is. 
Op de website van de Rijksoverheid vindt u in-
formatie over de testen en voor het aanmelden.
Als de uitslag van de test negatief is en de leer-
ling/medewerker is klachtenvrij kan hij/zij weer 
naar school komen.
Over de handelswijze bij een positieve uitslag, 
zie punt 5 t/m 7.

3. Medewerkers en leerlingen komen niet naar 
school als een huisgenoot koorts (vanaf 38 °C) 
en/of benauwdheidsklachten heeft.
Medewerkers en leerlingen komen pas weer 
naar school als iedereen binnen het huishouden 
24 uur geen klachten heeft.

4. Medewerkers en leerlingen die met klachten 
naar school komen of op school klachten ont-
wikkelen, gaan naar huis. De ouders/verzorgers 
van de leerling worden hierover geïnformeerd. 

5. Als er sprake is van een COVID-19 infectie (een 
positieve test), blijven medewerkers en leer-
lingen minimaal 7 dagen thuis na de start van 
de symptomen en zieken uit. Medewerkers en 
leerlingen mogen pas naar school als ze na deze 
dagen 24 uur geen klachten meer hebben.
Leerlingen en medewerkers die positief getest 

zijn, maar geen klachten hebben ontwikkeld, 
blijven 72 uur (3 dagen) in thuisisolatie. Zijn 
tot 72 uur na de testafname géén klachten op-
getreden die passen bij COVID-19, dan mogen 
betreffende medewerkers/leerlingen weer naar 
school. Als de werknemer/leerling binnen de 72 
uur na testafname wél klachten krijgt, dan blijft 
deze langer thuis zoals hierboven omschreven.

6. Als een huisgenoot positief getest is, komen 
medewerkers en leerlingen niet naar school. 
Medewerkers en leerlingen moeten thuisblij-
ven (quarantaine) tot 10 dagen na het laatste 
contact met de huisgenoot met COVID-19. Als 
de werknemer/leerling geen 1,5 meter afstand 
houdt tot de huisgenoot, moet hij dus thuisblij-
ven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/
huisgenoot weer uit isolatie mag. Als mensen in 
de quarantaine- periode klachten krijgen, advi-
seren we om direct een test aan te vragen.

7. Als blijkt dat medewerkers of leerlingen die op 
school zijn geweest COVID-19 hebben gekregen, 
wordt met de GGD contact opgenomen. De GGD 
zal de school dan instrueren over de te nemen 
stappen en zal een onderzoek instellen. Hier-
voor is het van belang dat de school zo snel 
mogelijk in kennis wordt gesteld van een posi-
tieve test.

8. Als een medewerker of leerling in een land/
gebied is geweest dat is aangemerkt als CO-
VID-19-risicogebied, waarvoor een oranje reisad-
vies geldt, gaat hij/zij bij thuiskomst 10 dagen in 
quarantaine en komt niet naar school.

Tot slot nog eens de belangrijkste hygiëneregels op 
een rijtje:
• Was vaak je handen met water en zeep, daarna 

handen goed drogen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten 

en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Medewerkers houden 1,5 m afstand tot leerlingen 

en elkaar. Leerlingen onderling hoeven deze afstand 
niet te bewaren.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland
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NIEUWS VAN DE DECANEN
Beste ouders/verzorgers/leerlingen,

Helaas gaan de informatieavonden van zowel het mbo 
(17 november) als het hbo (24 november) dit jaar niet 
door.  Voor de leerlingen van de examenklassen en de 
voor-examenklassen is het wel belangrijk om zich goed 
te oriënteren op hun mogelijke vervolgopleiding. Dit zal 
uiteraard op school tijdens mentorlessen en decaan-
lessen gebeuren maar ook voor ouders en leerlingen 
ligt hier een taak. Ook de onderwijsbeurs, een jaarlijks 
terugkerend evenement waar de verschillende mbo-, 
hbo- en wo-instellingen zichzelf presenteren, zal dit 
jaar niet doorgaan. De organisatie van de onderwijs-
beurs heeft wel een alternatief, namelijk de studiekeu-
zelab voorlichtingsweek.

Van maandag 21 t/m zaterdag 26 september wordt 
online de Studiekeuzelab Voorlichtingsweek georgani-
seerd. Dit is een week vol interessante webinars waar 
je van alles kan leren over het maken van een studie-
keuze en wat erbij komt kijken. 

Wat staat je te wachten?
• Ruim 60 interactieve online voorlichtingen;
• Stel je vragen tijdens het webinar;
• Verschillende onderwerpen, zoals: Sterke Punten 

Training, info over studeren in het hoger onderwijs, 
voorlichtingen over een stap naar het buitenland en 
speciale webinars voor ouders;

• Gratis 1-op-1 studiekeuze-coaching (in 15 minuten);
• Studenten en voorlichters van ruim 40 scholen en 

opleidingen die alles vertellen over hun school en 
opleidingen;

• Info voor elk niveau: vmbo, havo, vwo en mbo!

Bekijk het programma en meld je gratis aan op voor-
lichtingsweek.nl. Of lees de Voorlichtingsweek tips voor 
meer info.

Tot op de Studiekeuzelab Voorlichtingsweek!

https://voorlichtingsweek.studiekeuzelab.nl/offer/explore?filter=webinar
https://voorlichtingsweek.studiekeuzelab.nl/offer/explore?filter=webinar
https://voorlichtingsweek.studiekeuzelab.nl/offer/explore?filter=webinar
https://www.studiekeuzelab.nl/ervaar/tips-studiekeuzelab-voorlichtingsweek
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Beste jeugdigen en ouder(s)/verzorger(s), 

Wij zijn Kim Verstraelen en Lieke Caris.  
Wij zijn Jeugd- en Gezinswerker vanuit het Centrum 
voor Jeugd en Gezin en zijn ook dit jaar weer aanwezig 
voor de inloopspreekuren bij Sint Ursula Horn. 

Bij ons kunnen jullie terecht voor vragen en adviezen 
rondom opvoeden en opgroeien. 

Ondersteuning
Opvoeden is een belangrijke taak in het leven van ou-
der(s)/verzorger(s). Vaak gaat het met vallen en op-
staan best goed, maar soms wordt het lastig en kun je 
ondersteuning gebruiken.
Bij kleine en complexe opvoed- of opgroeivragen on-
derzoeken ouder(s) en jeugdigen samen met de Jeugd- 
en Gezinswerker wat er nodig is. Samen ga je aan de 
slag. Ondersteuning kan heel kortdurend zijn, maar als 
het nodig is ook voor een langere periode.  
De ondersteuning van de Jeugd- en Gezinswerker is 
voor de school, ouder(s)/verzorger(s) en de jeugdigen. 
Thema’s kunnen onder andere zijn: ongehoorzaamheid, 
pesten, echtscheiding, grenzen stellen, slaapproblemen 
en rouwverwerking. 
Je bent zonder verwijsbrief welkom en de ondersteu-
ning is kosteloos. 

Verbinding met de school
De school mag ons actief betrekken in situaties waar-
bij opvoedvraagstukken een rol spelen. Er kan dan, in 
overleg met ouder(s)/verzorger(s) en/of jeugdigen, een 
gezamenlijk gesprek worden gepland. 

Nu de school weer geopend is starten we ook weer 
met de inloopspreekuren. Iedere dinsdag tussen 12.00-
14.00 uur zijn wij aanwezig bij jullie op school. Jullie 
kunnen ons vinden in lokaal E108. 
Kim en Lieke zullen elkaar wekelijks afwisselen betreft 
aanwezigheid. Tijdens de gesprekken zorgen we voor 
1,5 meter afstand en ventileren we door met de ramen 
open de gesprekken te voeren.

Ouders zijn helaas nog niet welkom tijdens de inloop-
spreekuren i.v.m. de maatregelen rondom het corona-
virus. Heb je als ouder een vraag bel of mail ons gerust! 

Bereikbaarheid
Je kunt ons bereiken via school (bijv. via de mentor of 
intern begeleider) of rechtstreeks:
Kim Verstraelen:
M: kim.verstraelen@cjgml.nl 
T: 06 51982405
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Lieke Caris:
M: lieke.caris@cjgml.nl 
T: 06 89970469
Werkdagen: maandag t/m donderdag 

Je mag ook bellen met onze bureaudienst. Zij zijn ie-
dere dag bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur op 
het telefoonnummer 088-4388300.

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt verschil-
lende vormen van opvoedondersteuning aan ouders en 
jeugdigen (van zwangerschap tot 23 jaar). Zo geven we 
informatie en advies, verzorgen we themabijeenkom-
sten en workshops, hebben we een uitgebreide website 
(www.cjgml.nl) en bieden we persoonlijke ondersteuning. 

Meer weten? Vraag het de internbegeleider of neem 
contact met ons op.

TERUG NAAR INHOUD

nieuws vanuit het CJG:
EVEN VOORSTELLEN

mailto:kim.verstraelen%40cjgml.nl?subject=
mailto:lieke.caris%40cjgml.nl%20?subject=
http://www.cjgml.nl
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PROCEDURE INHALEN TOETSEN/PROEFWERKEN EN SCHOOLEXAMENS
(locatie Horn)
Inschrijven gemiste toetsen/proefwerken
Het inhaaluur voor gemiste toetsen is ook dit school-
jaar op dinsdag. Vanaf 29 september bestaat we-
kelijks de mogelijkheid om tijdens het 8e (15.00 
uur - 15.45 uur) en 9e lesuur (15.45 uur - 16.30 
uur) toetsen in te halen in lokaal B210. Het is de 
bedoeling dat je je daar digitaal voor inschrijft.  

De procedure is als volgt:
• Je neemt na het missen van een toets zo snel mo-

gelijk contact op met je vakdocent om een inhaal-
afspraak te maken.

• Daarna schrijf je je in via de link “inschrijven inhaal-
toetsen”, te vinden in Magister, onder bronnen / 
gedeelde documenten / Ho inschrijvingen.

• Zowel je vakdocent als jij krijgt hiervan een beves-
tiging via de mail.

• Indien je twee toetsen gaat inhalen, zul je je twee 
keer moeten inschrijven.

• De vakdocent zal dan zorgen dat er een toets op het 
afgesproken moment klaar ligt in B210.

Inschrijven gemiste schoolexamens
Zit je in de bovenbouw (T3/4, H4/5, V4/5/6) dan is het 
mogelijk dat de toets die je hebt gemist een schoolexa-
men is. Hiervoor zijn er andere inhaalmomenten dan bij 
de “gewone toetsen”/proefwerken. 
De eerste mogelijkheid om een schoolexamen in te ha-
len is op dinsdag 3 november. Het exacte tijdstip en 
lokaal worden later bekend gemaakt. 

De procedure voor het inhalen van een SE is als volgt:
• Je neemt zo snel mogelijk contact op met je vakdo-

cent om een inhaalafspraak te maken.
• Daarna schrijf je je in via de link “inschrijven inhalen 

schoolexamens”, te vinden in Magister, onder bron-
nen / gedeelde documenten / Ho inschrijvingen.

• Zowel je vakdocent als jij krijgt hiervan een beves-
tiging via de mail.

• Indien je twee toetsen gaat inhalen, zul je je twee 
keer moeten inschrijven.

• De vakdocent zal dan zorgen dat het schoolexamen 
op het afgesproken moment klaar ligt.

SCHOOL STEWARDS (locatie Horn)
INSTRUCTIELESSEN IN WEEK 38 (15 T/M 18 SEPTEMBER)

We starten we dit schooljaar met de inzet van School 
Stewards. Dit zijn voor-examenleerlingen die tijdens 
pauzes of bijzondere gelegenheden worden ingezet om 
te surveilleren in en om het gebouw. Deze leerlingen 
gaan andere leerlingen aanspreken op hun gedrag. In-
dien dit niet het gewenste effect heeft, zal de betref-
fende leerling een passende straf krijgen van de ste-
ward-coördinator of de leerling-coördinator.

De trainingen worden gegeven door ‘Op Ijgen Weize’ en 
hun programma valt binnen de verplichte burgerschaps-
vorming (www.opijgenweize.nl).
Om de leerlingen hierop voor te bereiden worden in 
week 38 de trainingen gegeven. Alle leerlingen krijgen 
de basisinstructie en de voor-examenleerlingen krijgen 
daarnaast ook nog een speciale steward-training. Deze 
trainingen duren 1 lesuur. 

TERUG NAAR INHOUD

http://www.opijgenweize.nl


Infobulletin voor ouders/leerlingen  -  editie 4  -  11 september 2020  -  schooljaar 2020/2021

Pagina 6 van 6Sint Ursula

AANPASSINGEN KEUZELESSEN (locatie Horn)
De afgelopen weken hebben we achter de schermen 
hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor 
de nieuwe inschrijving voor de keuzelessen. In de eer-
ste weken hebben de leerlingen de keuzelessen zoveel 
mogelijk gevolgd bij hun eigen vakdocent. Helaas was 
het rooster daar niet op gebouwd en waren er dus en-
kele onduidelijkheden. We hebben er nu voor gezorgd 
dat iedere leerling vanaf 14 september ten minste het 
reguliere aantal lessen uit de lessentabel kan volgen 
(een uitzondering geldt voor leerlingen met extra vak-
ken), waarbij de keuzeles in sommige gevallen wordt 
gegeven door een andere vakdocent. Bovenop dit aan-
tal vak- en keuzelessen kunnen leerlingen ook nog ex-
tra keuzelessen volgen. Leerlingen kunnen er daarnaast 
voor kiezen om bijvoorbeeld een keuzeles Duits in te 
wisselen voor een extra keuzeles Nederlands.
Een tweede wijziging is dus dat leerlingen de komende 

week starten met een door de school ingevuld basis-
rooster. In dat basisrooster is het aantal vaklessen ver-
werkt en is iedere leerling voor elk vak minstens één 
keer bij een keuzeles ingeschreven, zodat het totaal 
aantal lesuren in dat vak overeenkomt met ten minste 
de lesuren in de lessentabel uit de schoolgids. Via de 
WebApp hebben de leerlingen tot vrijdag 13.00 uur de 
mogelijkheid om wijzigingen in het basisrooster aan te 
brengen, waarbij er wel steeds een minimum aantal 
keuzelessen moet worden gevolgd.
Tot slot wijkt Magister op dit moment nog af van het 
roosterprogramma Zermelo. De keuzelessen staan bij-
voorbeeld niet opgenomen in de agenda van Magister. 
Op 22 september aanstaande zou dit probleem opge-
lost moeten zijn door de beide softwareprogramma’s. 
Tot die tijd is Zermelo leidend.

TERUG NAAR INHOUD

BIJLES OP SCHOOL (locatie Horn)
Afgelopen jaar zijn we gestart met het faciliteren van 
een vorm van bijles, waarbij leerlingen elkaar bijles ge-
ven. Naar aanleiding van een oproep in het bulletin 
hebben zich toen een hoop leerlingen aangemeld! Dit 
schooljaar zetten we de bijlessen voort.

Wat houdt het ook alweer in?
• De leerling die bijles geeft, mag €7,50 per uur vra-

gen voor de bijles (een prima uurloon voor de ge-
middelde 16- of 17-jarige). De betaling regelen de 
leerlingen onderling, school vormt hierin geen tus-
senpersoon. 

• De leerling die bijles neemt, krijgt op leerlingniveau 
uitleg. 

• De leerlingen kunnen onderling het gewenste mo-
ment en de gewenste tijd afspreken.

• De bijlessen vinden op school plaats.

Wil je bijles geven?
• Bedenk voor welk vak of vakken je bijles wil geven 

en bespreek dit met je mentor.
• Mail je naam, klas, telefoonnummer en vak/ vakken 

waarin je bijles wil geven naar j.derks@ursula.nl. 
Vermeld duidelijk dat je bijles wil geven. 

• We proberen leerlingen van een hogere klas of ho-
ger niveau te koppelen aan leerlingen uit een lagere 

klas of lager niveau. 
• Je kunt alleen bijles geven als er ook vraag is naar 

het betreffende vak.
Wil je bijles krijgen?
• Bedenk voor welk vak of vakken je bijles wil krijgen 

en bespreek dit met je mentor.
• Mail je naam, klas, telefoonnummer en vak/ vakken 

waarin je bijles wil krijgen naar j.derks@ursula.nl. 
Vermeld duidelijk dat je bijles wil krijgen

• We proberen leerlingen van een hogere klas of ho-
ger niveau te koppelen aan leerlingen uit een lagere 
klas of lager niveau. 

• Je kunt alleen bijles krijgen als er ook aanbod is van 
het betreffende vak. 

Concreet verzamelen wij dus een gedegen aanbod van 
leerlingen die bijles kunnen geven en proberen we een 
goede match te zoeken voor leerlingen die bijles zoe-
ken. 
Voordat de match gemaakt wordt, bekijken we uiter-
aard wel of de rest van de cijfers het toelaat dat een 
leerling bijles gaat geven. 

Twijfel niet en meld je snel aan! 
Heb je toch nog vragen? Stuur dan gerust een mailtje 
naar mevrouw Derks.

TERUG NAAR INHOUD

mailto:j.derks@ursula.nl
mailto:j.derks@ursula.nl
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