
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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O/V-KOLOMMEN IN MAGISTER. Nu de lockdown verlengd is en daarmee ook het onderwijs op afstand, is het belangrijk 
dat we een beeld krijgen van hoe elke leerling tijdens deze periode werkt aan zijn schoolse zaken. Het gaat dan vooral om de 
werk- en studiehouding tijdens onderwijs op afstand. LEES VERDER ...

OPDRACHTEN, TOETSEN EN ONDERWIJS OP AFSTAND. Op dit moment mogen alleen schoolexamens op school worden 
afgenomen. Het is niet toegestaan om leerlingen voor andere toetsen naar school te laten komen. De schoolexamens gaan 
zoveel mogelijk door. Vaak zal het daarbij nodig zijn om een toets in de middag te plannen. LEES VERDER ...

BEPERKT AANTAL CIJFERS VOOR LEERLINGEN. Dit jaar hebben veel leerlingen minder cijfers gehaald dan gebruikelijk. Dit 
zal ook zichtbaar zijn op de tussenstand (rapport) die in februari uitgereikt wordt. Wij proberen alle zaken rondom adviezen en 
keuzes van het vakkenpakket zo goed mogelijk te laten doorgaan. LEES VERDER ...

ONLINE KENNISMAKEN MET SINT URSULA. De huidige beperkende maatregelen hebben ook invloed op de manier waar-
op wij onze school presenteren aan basisschoolleerlingen en hun ouders. Omdat het fysiek bezoeken van onze school tijdens 
open avonden niet mogelijk is, hebben wij een filmpje opgenomen dat een beeld schetst van onze school. LEES VERDER ...

WEBINARS OVER STUDIEKEUZE EN STUDEREN (locatie Horn). Deze maand organiseert de Wagening University twee 
webinars over studiekeuze en studeren. De webinars zijn gericht op ouders met een kind in de bovenbouw havo/vwo. Het gaat 
niet over een bepaald instituut of over een bepaalde opleiding, maar gaat breed over studeren. LEES VERDER ...

GOOGLE MEET EN ONDERWIJS OP AFSTAND. Om de leerlingen goed te kunnen volgen is de afspraak gemaakt dat leer-
lingen bij de opstart van de les in beeld moeten zijn. Mocht een leerling de camera tijdens de Meet niet hebben ingeschakeld, 
dan geven de vakdocenten dit door aan de mentor. De mentor zal dan contact opnemen met de ouders. LEES VERDER ... 

Boekenfonds locatie Heythuysen: het boekenfonds is elke dinsdag het 5e lesuur geopend. Inloop is dan mogelijk op de docentenwerkplek.
Boekenfonds locatie Horn: het boekenfonds is 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.

EXTRA EDITIE INFOBULLETIN. Dit infobulletin stond niet in de jaarplanner gepland, maar verschijnt n.a.v. aanpassingen en 
aanscherpingen van het corona-beleid vanuit de overheid. Uiteraard heeft dat ook consequenties voor de gang van zaken op 
school; hierover willen wij jullie zo goed als mogelijk informeren.

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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O/V-KOLOMMEN IN MAGISTER

Nu de lockdown verlengd is en daarmee ook het on-
derwijs op afstand, is het belangrijk dat we een beeld 
krijgen van hoe elke leerling tijdens deze periode werkt 
aan zijn schoolse zaken. Het gaat dan vooral om de 
werk- en studiehouding tijdens onderwijs op af-
stand. In week 4 zullen alle docenten in een extra 
kolom in Magister (voor de leerlingen die geen fysiek 
onderwijs op school volgen) invullen of de werk- en 

studiehouding onvoldoende (o) of voldoende (v) is. Op 
deze manier krijgen de mentoren, de andere docenten 
van die klas en natuurlijk de ouders een beeld van 
de leerling tijdens onderwijs op afstand. Indien nodig 
kan er op basis van deze informatie gekeken worden 
hoe de situatie bij individuele leerlingen verbeterd kan 
worden.

GOOGLE MEET EN ONDERWIJS OP AFSTAND

Om de leerlingen goed te kunnen volgen is de af-
spraak gemaakt dat leerlingen bij de opstart van de 
les in beeld moeten zijn. Mocht een leerling de camera 
tijdens de Meet niet hebben ingeschakeld, dan geven 
de vakdocenten dit door aan de mentor. De mentor zal 

dan contact opnemen met de ouders. Mocht dit geen 
effect hebben, dan willen we de leerling verplichten op 
school te komen werken, omdat we zicht willen blijven 
houden op iedere leerling.

TERUG NAAR INHOUD

OPDRACHTEN, TOETSEN EN ONDERWIJS OP AFSTAND

Op dit moment mogen alleen schoolexamens op school 
worden afgenomen. Het is niet toegestaan om leerlin-
gen voor andere toetsen naar school te laten komen. 

De schoolexamens gaan zoveel mogelijk door. Vaak 
zal het daarbij nodig zijn om een toets in de middag 
te plannen, zodat de leerlingen voldoende tijd hebben. 
De leerlingen ontvangen hierover bericht.

De overige toetsen worden voorlopig niet afgenomen. 

Als bekend is wanneer de sluiting van de scholen ein-
digt, maken de vakgroepen de balans op en plannen 
we de toetsen voor de rest van het schooljaar. Hierbij 
zorgen we ervoor dat de leerlingen niet direct gecon-
fronteerd worden met een groot aantal toetsen.

De komende weken kunnen de leerlingen wel opdrach-
ten moeten inleveren waarvoor ze een cijfer krijgen. 
Dit gaat dan om opdrachten die de leerlingen volledig 
op afstand kunnen uitvoeren. 

BEPERKT AANTAL CIJFERS VOOR LEERLINGEN

Dit jaar hebben veel leerlingen minder cijfers gehaald 
dan gebruikelijk. Dit zal ook zichtbaar zijn op de tus-
senstand (rapport) die in februari uitgereikt wordt. Wij 
proberen alle zaken rondom adviezen en keuzes van 
het vakkenpakket zo goed mogelijk te laten doorgaan. 
Op dit moment denken wij na over het verdere ver-

loop van het schooljaar, inclusief de gang van zaken 
rondom de bevordering op het einde van het school-
jaar. De uiteindelijke duur van de lockdown speelt een 
belangrijke rol in deze afweging. Wij houden iedereen 
hierover op de hoogte.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD
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ONLINE KENNISMAKEN MET SINT URSULA

De huidige beperkende maatregelen hebben ook in-
vloed op de manier waarop wij onze school presen-
teren aan basisschoolleerlingen en hun ouders. Om-
dat het fysiek bezoeken van onze school tijdens open 
avonden niet mogelijk is, hebben wij een filmpje op-
genomen dat een beeld schetst van het onderwijs dat 

wij in Heythuysen en in Horn aanbieden. Met mede-
werking van een heleboel leerlingen en collega’s van 
onze school: dank daarvoor! Bekijk het filmpje hier 
en stuur dit gerust door naar vrienden / bekenden die 
meer willen weten over het onderwijs op Sint Ursula. 

WEBINARS OVER STUDIEKEUZE EN STUDEREN

Deze maand organiseert de Wagening University twee 
webinars over studiekeuze en studeren. De webinars 
zijn gericht op ouders met een kind in de bovenbouw 
havo/vwo. Het gaat niet over een bepaald instituut of 
over een bepaalde opleiding, maar gaat breed over 
studeren op een hogeschool of universiteit. De stu-
diekiezers zelf kunnen natuurlijk ook meedoen. Er zijn 
‘thuiswerkopdrachten’ en deelnemers kunnen vragen 
stellen via de chat.

Studenten van verschillende universiteiten/hbo ver-
tellen hun persoonlijke verhaal. De algemene lijn van 
beide webinars is gelijk:
• Hoe zien de stappen in het studiekeuzeproces eruit 

en hoe kun je als ouder hierbij ondersteunen?
• Hoe zit een bacheloropleiding in elkaar en wat is 

het verschil tussen hbo en universiteit?
• Wat kost studeren en hoe zit het met de studiefi-

nanciering?
• Wat kun je doen als je kind niet kan kiezen?

De studenten geven hun eigen inkleuring aan het we-
binar. Het webinar van 28 januari (19.30-20.30) gaat 
over het voorkómen van de ‘verkeerde’ studiekeuze 
maken en gebeurt dat toch, wat dan?

Het webinar van 10 februari (19.30-2030) gaat over 
hoe je vóór en tijdens je studie kunt zoeken naar wat 
écht bij je past.

Het volgen van een webinar is vrijblijvend en zonder 
verplichting.
 
• Meer info en aanmelden 28 januari

• Meer info en aanmelden 10 februari
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https://www.youtube.com/watch?v=0tEEj6xTvaE&feature=emb_logo
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/webinar-over-leren-van-de-verkeerde-studiekeuze/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/zoeken-naar-wat-echt-bij-je-past-webinar-studiekeuze/
https://www.youtube.com/watch?v=0tEEj6xTvaE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0tEEj6xTvaE&feature=emb_logo

