
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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ouders/leerlingenouders/leerlingen

UPDATE I.V.M. COVID-19: GANG VAN ZAKEN OP SCHOOL. Op maandag 14 december heeft het kabinet aangekondigd 
dat het onderwijs van 16 december tot (minimaal) 18 januari weer op afstand moet plaatsvinden. Afgelopen dagen is duidelijk 
geworden dat er voor scholen een aantal uitzonderingen zijn. Voor de gang van zaken vanaf 4 januari:  LEES VERDER ...

UPDATE I.V.M COVID-19: CENTRALE EXAMENS 2021.Afgelopen week gaf dhr. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs, een update m.b.t. de eindexamens dit schooljaar. Het uitgangspunt blijft dat de centrale examens door zullen gaan. 
Wel werd er een aantal maatregelen aangekondigd om de examenleerlingen enigszins tegemoet te komen. LEES VERDER ...

OUDERGESPREKKEN LJ. 4 (locatie Heythuysen). Door de sluiting van de scholen en daarmee het verplaatsen van de toet-
sen uit de toetsweek zullen de oudergesprekken voor lj. 4 opgeschoven worden naar week 3 (18 t/m 22 januari). Ouders van 
onze examenleerlingen ontvangen van de mentor, per e-mail, een formulier om zich in te kunnen schrijven voor het gesprek.

DE BESTE WENSEN VOOR 2021. We sluiten een bijzonder bewogen kalenderjaar bijna af. 2020 is een jaar geworden dat 
iedereen zich nog lang zal heugen. Ook 2021 zal bewogen beginnen: we zijn in lockdown, dus de opstart van het jaar zal heel 
anders zijn. Toch gloort er ook wat hoop. LEES VERDER ...

GEWAARMERKTE CIJFERLIJSTEN DECENTRALE SELECTIE V6 (locatie Horn). Vanwege corona zal het aanleveren van 
cijfers voor de decentrale selectie op universiteiten dit jaar anders verlopen dan gebruikelijk. Middelbare scholen leveren voor 
V6-leerlingen dit jaar geen eindrapportcijfers van V5 aan, maar gemiddelde schoolexamencijfers per vak. LEES VERDER ...

Boekenfonds locatie Heythuysen: elke dinsdag het 5e lesuur geopend. Inloop is dan mogelijk op de docentenwerkplek.
Boekenfonds locatie Horn: elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 7e uur (van 14.45 tot 14.55) uur geopend.

belangrijke data

Op onze website vindt u de actueleOp onze website vindt u de actuele

JAARPLANNER. JAARPLANNER. 
Klik hier om deze in te zien.Klik hier om deze in te zien.

mailto:?subject=
https://www.ursula.nl/jaarplanner/
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008@group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=soml.nl_6u1r59728upogohuf2tv516fd8@group.calendar.google.com
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UPDATE I.V.M. COVID-19: GANG VAN ZAKEN OP SCHOOL

Beste leerlingen, 
Beste ouders/verzorgers,

Op maandag 14 december heeft het kabinet aange-
kondigd dat het onderwijs van 16 december tot (mi-
nimaal) 18 januari weer op afstand moet plaatsvin-
den. Afgelopen dagen is duidelijk geworden dat er voor 
scholen een aantal uitzonderingen zijn. 
• De examenleerlingen mogen we fysiek op school 

ontvangen. De eerste week na de vakantie maken 
deze leerlingen toetsen. We werken dan ook uit 
hoe we examenleerlingen vanaf de tweede week 
het onderwijsprogramma op school kunnen laten 
volgen.

• De beroepsgerichte vakken voor leerjaar 3 en 4 
worden fysiek op school gegeven. De eerste week 
na de vakantie maken ook deze leerlingen nog 
toetsen. De details voor de betreffende vakken vul-
len we dan in.

• Voor kwetsbare leerlingen kan ondersteuning op 
school worden aangeboden. Via de mentor krijgen 
deze leerlingen hier meer informatie over. Ook als u 
vindt dat uw zoon/dochter hiervoor in aanmerking 
komt, kunt u contact opnemen met de mentor.

De afgelopen dagen hebben we in korte tijd veel keu-
zes en beslissingen moeten nemen om de ‘start’ op 
4 januari zo goed mogelijk te laten verlopen. Een be-
langrijk moment is natuurlijk ook 12 januari; dan be-
slist het kabinet welke maatregelen of aanpassingen 
gaan gelden voor het vervolg. 

Hieronder zetten we een aantal belangrijke onderwer-
pen op een rij. 

Toetsweek
Door de lockdown is de toetsweek voor de leerlingen 
niet afgerond. De toetsen van de examen- en voorexa-
menklassen van woensdag 16 december, donderdag 17 
december en vrijdag 18 december worden verplaatst 
naar maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 januari (let 
op: vmbo-t 3 in Horn heeft geen SE-toetsen en dus 
geen toetsen op school). De planning van de toets-
week ontvangen de betrokkenen op korte termijn. 

Op donderdag 7 en vrijdag 8 januari worden inhaalmo-
menten gepland voor de (SE-)toetsen die de afgelopen 
dagen gemist zijn. Dit geldt alleen voor de examen- 
en de voorexamenklassen (uitgezonderd vmbo-t 3 in 
Horn). Ook deze planning laten we snel aan de betrok-
kenen weten.

De toetsen van de andere leerlingen mogen we bin-
nen de nieuwe regels voorlopig niet laten inhalen. We  

hopen op 12 januari meer duidelijkheid te krijgen over 
wat er vanaf 18 januari weer mogelijk is op de school. 
We vinden het heel vervelend dat de sluiting van de 
scholen midden in de toetsweek viel. We zoeken naar 
goede oplossingen en zullen hierover communiceren 
zodra dit kan.

Planning 
Op maandag 4 januari plannen we (daar waar mogelijk) 
een mentorles (via Google Meet) om een goede start 
te maken met de komende periode. Voor de leerjaren 
die toetsen hebben, wordt uiteraard geen mentorles 
ingepland, maar krijgen de toetsen voorrang.  

Keuzelessen (Horn)
De keuzelessen voor h4, h5, v5 en v6 gaan geduren-
de de lockdown niet door in de oorspronkelijke vorm, 
maar worden omgezet in vaklessen die in sommige 
gevallen naar de middaguren worden verplaatst. Alle 
leerlingen van het cluster kunnen op deze manier de 
les van de eigen vakdocent bijwonen. Dit zal voor de 
leerlingen van v4 al zichtbaar worden in het rooster 
voor de eerste week van het nieuwe kalenderjaar, om-
dat zij meteen na de vakantie starten met de online 
lessen. 

Genius Hours, klas 1, 2 en 3 (Horn) 
Gedurende de lockdown zullen de Genius Hours (Ver-
rijkingsLabs en TeacherLabs) uit het rooster worden 
gehaald. Het hervatten van deze uren zal gedurende 
de tweede week opnieuw worden bekeken. 

Wat verwacht school van de leerlingen tijdens on-
derwijs op afstand?
De mentoren hebben op donderdag 17 december tij-
dens een mentorles met hun klas besproken hoe het 
onderwijs op afstand er de komende weken uit gaat 
zien. In deze mentorles is ook besproken wat er van de 
leerlingen verwacht wordt en wat ze het beste wel en 
niet kunnen doen. Voor een goede begeleiding vanuit 
thuis is het belangrijk dat u als ouder ook op de hoogte 
bent van deze zaken. Wat verwachten we van onze 
leerlingen?
• Zit op tijd klaar voor je device om het onderwijs 

op afstand volgens het lesrooster in Magister te 
kunnen volgen.

• Zoek een rustige plek waar je de online lessen kunt 
volgen.

• Start de Meet op tijd op en zet tijdens de Meet altijd 
je camera aan, zodat de docent je kan zien. Heb 
je een slechte wifi-verbinding, geef dit aan bij de 

> > > LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA > > >
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docent en zet je camera dan uit. Zo kun je de les 
volgen via audio.

• Jouw microfoon staat standaard uit. Indien je iets 
wilt zeggen, klik je op het symbool met het handje. 
Wacht dan tot de docent jou de beurt geeft en zet 
dan de microfoon aan. Let erop dat je ook je mi-
crofoon weer uitzet als je iets gezegd hebt.

• Gebruik ook de chatfunctie in Meet om vragen te 
stellen.

• Voor de veiligheid van jouw klasgenoten en de do-
centen mag je NOOIT opnamen maken van een 
Meet, geen foto’s en geen video’s! 

• Kijk elke dag op Magister. Dit is de centrale plek 
voor het huiswerk.

• Hetzelfde geldt voor Classroom en jouw school-e-
mail. Houd deze goed in de gaten.

• Zorg ervoor dat je genoeg eet en drinkt tijdens de 
pauzes en ga dan ook even naar buiten om een 
frisse neus te halen en te bewegen.

• Zie onderstaande infographic voor wat algemene 
regels m.b.t. online lessen met Google Meet.

Lestijden
De leerlingen volgen het normale rooster, maar de les-
tijden zijn aangepast. De lessen duren 30 minuten. In 
de middag worden, indien nodig (en wat binnen de 
regels is toegestaan) worden inhaalwerken gepland en 
overige bepaalde activiteiten gepland.

De nieuwe lestijden worden:

lessen tijden

les 1 8:30-9:00

les 2 9:00-9:30

les 3 9:30-10:00

pauze 10:00-10:25

les 4 10:25-10:55

les 5 10:55-11:25

pauze 11:25-11:55

les 6 11:55-12:25

les 7 12:25-12:55

les 8 12.55-13:25

pauze 13:25-13:40

les 9 13:40-14:10

Vervolg
In de eerste week van het nieuwe jaar willen we goed 
monitoren hoe alles verloopt. Verder ontvangen we op 
12 januari een update vanuit de overheid en zullen we 
jullie gedurende de eerste week les van 2021 voorzien 
van verdere informatie.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

TERUG NAAR INHOUD
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UPDATE I.V.M COVID-19: CENTRALE EXAMENS 2021

Afgelopen week gaf dhr. Slob, minister voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs, een update met betrekking tot 
de eindexamens dit schooljaar. Het uitgangspunt blijft 
dat de centrale examens door zullen gaan. Wel werd 
er een aantal maatregelen aangekondigd om de exa-
menleerlingen enigszins tegemoet te komen in deze 
bijzondere, en voor velen zware, tijd. Zo zal dit jaar de 
mogelijkheid bestaan om examens door te schuiven 
naar een volgend tijdvak, om zo meer voorbereidings-
tijd te creëren, en wordt een derde tijdvak ingericht 
voor extra herkansingen. Daarnaast wordt de manier 
van normeren aangepast, omdat het niet reëel is om 
de komende lichting examenleerlingen te vergelijken 
met de leerlingen die eerder de centrale examens 
maakten. 

De komende weken krijgen we meer duidelijkheid over 
alle, nieuwe spelregels rondom het examen. We zullen 
alle informatie zo snel mogelijk met iedereen delen.

Samenvatting maatregelen centrale examens 2021:
• de leerlingen krijgen de mogelijkheid om het cen-

traal examen te spreiden over twee tijdvakken, be-
staande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames 
en een tweede tijdvak voor eerste afnames en her-
kansingen;

• er wordt een 4-daags derde tijdvak (een herkan-
singstijdvak) ingericht op de scholen na het tweede 
tijdvak voor de afronding van de herkansingen;

• de leerling krijgt een extra herkansing voor een 
centraal examen;

• de normering wordt dit jaar niet bepaald door de 
prestatie-eis die normaal geldt, maar wordt geba-
seerd op het gemiddelde cijfer voor de examens 
uit de periode 2015-2019, de daaraan gekoppelde 
N-term en de beoordeling van de moeilijkheids-
graad van het examen door de docenten.

Het examenrooster 2021 ziet er dan als volgt uit:
• Tijdvak 1: 17 mei tot en met 1 juni.  

Bekendmaking N-termen (uitslag) 10 juni.
• Tijdvak 2: 14 tot en met 25 juni. 

Bekendmaking N-termen (uitslag) 2 juli.
• Tijdvak 3: 6 tot en met 9 juli.  

Bekendmaking N-termen (uitslag) 15 juli
 
In DIT NIEUWSBERICHT van de NOS is meer te lezen 
over de aankondiging van minister Slob.

Een uitgebreide toelichting op de maatregelen is te 
vinden op de website van de RIJKSOVERHEID.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

GEWAARMERKTE CIJFERLIJSTEN DECENTRALE SELECTIE V6 (locatie Horn)

Vanwege corona zal het aanleveren van cijfers voor 
de decentrale selectie op universiteiten dit jaar anders 
verlopen dan gebruikelijk. Scholen in het voortgezet 
onderwijs leveren voor leerlingen in 6 vwo dit jaar 
geen eindrapportcijfers van 5 vwo aan vervolgoplei-
dingen, maar gemiddelde schoolexamencijfers per vak, 
gerekend tot en met 15 januari 2021. Op 15 januari 

kunnen de leerlingen van vwo 6 die graag over een 
dergelijke gewaarmerkte cijferlijst willen beschikken 
deze om 15:00 uur ophalen op school aan de balie. 
De genoemde data in dit bericht zijn onder voorbe-
houd. Wellicht wijzigen die nog door de ontwikkelin-
gen van de afgelopen dagen.

https://nos.nl/artikel/2360923-scholieren-mogen-dit-schooljaar-examen-doen-in-twee-keer-vanwege-corona.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021
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DE BESTE WENSEN VOOR 2021

We sluiten een bijzonder bewogen kalenderjaar bijna 
af. 2020 is een jaar geworden dat iedereen zich nog 
lang zal heugen. Ook 2021 zal bewogen beginnen: we 
zijn in lockdown, dus de opstart van het jaar zal heel 
anders zijn. Toch gloort er ook wat hoop: wellicht kun-
nen de langverwachte vaccinaties het gestokte (maat-
schappelijk) leven weer een beetje op gang brengen. 

Wij hopen in ieder geval van ganser harte dat 2021 
een beter jaar zal worden dan het jaar dat we bijna 

achter de rug hebben. Laten we ook voor onze leerlin-
gen hopen dat het een rustiger jaar gaat worden. 

Voor nu in ieder geval fijne feestdagen gewenst. We 
vieren Kerstmis in kleine kring, maar hopelijk zijn er 
voor eenieder genoeg warme momentjes om toch met 
geliefden samen te kunnen zijn (op gepaste afstand). 
Voor 2021 wensen we leerlingen, ouders en medewer-
kers alle goeds en gezondheid toe. Hopelijk kunnen we 
er een mooi jaar van maken. 


