
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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SUPERSCHOOL. Weekblad Elsevier heeft aan drie afdelingen in Limburg het predicaat superschool toegekend. Sint Ursula 
heeft het predicaat superschool gekregen voor de schoolsoorten vmbo-basis en -kader. Een resultaat om trots op te zijn! In dit 
bulletin vinden jullie een toelichting op deze score en een overzicht van de scores van de andere afdelingen. LEES VERDER ...

BIJLES VOOR EN DOOR LEERLINGEN (locatie Horn). Aan het begin van het schooljaar heeft er in het bulletin een bericht 
gestaan over bijles voor leerlingen. Daar is al gebruik van gemaakt, maar dat kan nog steeds. Ondanks de lockdown zijn er nog 
steeds leerlingen zijn die bijles willen geven/willen nemen. Deze kunnen gelukkig online gewoon doorgaan! 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.

UPDATE GRAFISCHE REKENMACHINE voor examen wiskunde havo/vwo (locatie Horn). Het College voor Toetsen en Exa-
mens heeft in november 2020 aangegeven dat er een update op de grafische rekenmachine (GR) geïnstalleerd dient te worden 
om gebruik te mogen maken van de GR tijdens het examen wiskunde voor havo/vwo. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De CJG Tip van de maand gaat deze keer over seksuele ontwikkeling. Wellicht een onderwerp dat 
niet overal makkelijk te bespreken is, daarom wat tips om dit aan te pakken. Daarnaast staat er ook weer een link in dit bulletin 
naar het activiteitenaanbod van het CJG in de maand februari. LEES VERDER ...

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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SUPERSCHOOL

Weekblad Elsevier heeft aan drie afdelingen in Limburg het predicaat superschool toegekend. Sint Ursula 
heeft het predicaat superschool gekregen voor de schoolsoorten vmbo-basis en -kader. Een resultaat om 
trots op te zijn! Hieronder zijn ook de resultaten voor de andere schoolsoorten te zien. Daaronder staat een 
toelichting op de manier van beoordelen.

LOCATIE  SCHOOLSOORT OORDEEL ELSEVIER

Heythuysen  vmbo-bb  SUPERSCHOOL
   vmbo-kb  SUPERSCHOOL
   vmbo-gt  GOED
 

Horn   vmbo-t  VOLDOENDE
   havo   VOLDOENDE
   vwo   VOLDOENDE
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BIJLES VOOR EN DOOR LEERLINGEN (locatie Horn)

Beste leerlingen & ouder(s),
 
Aan het begin van het schooljaar heeft er in het bulle-
tin een bericht gestaan over bijles voor leerlingen. Naar 
aanleiding van dit bericht komen er altijd al wat aan-
meldingen voor het geven/nemen van de bijles binnen.  
Super fijn dat we al leerlingen hebben kunnen helpen.
 
Het begin van het jaar is echter voor veel leerlingen 
een periode waarin ze eerst nog zelf proberen om de 
zaakjes in orde te krijgen en bijvoorbeeld de eerste 
toetsweek willen afwachten.
 
Ondanks de lockdown zijn er nog steeds leerlingen zijn 
die bijles willen geven/willen nemen. Deze kunnen 
gelukkig online gewoon doorgaan! (Fysiek op school 
wordt moeilijk i.v.m. de onderlinge afstand die gehou-
den moet worden binnen het gebouw). Bijlesgevers en 
bijleszoekers kunnen zich dus nog altijd aanmelden bij 
mevrouw J. Derks.

 

Nog een keer de voordelen voor leerlingen op een rij:
• De leerling die bijles geeft, mag €7,50 per uur 

vragen voor de bijles (een prima uurloon voor de 
gemiddelde 16- of 17-jarige!). De betaling regelen 
de leerlingen onderling, school vormt hierin geen 
tussenpersoon.

• De leerling die bijles neemt, krijgt op leerlingniveau 
uitleg en ouders betalen relatief gezien weinig voor 
de bijles.De leerlingen kunnen onderling het ge-
wenste moment en de gewenste tijd afspreken.

Mocht je twijfelen; stuur gerust een mailtje voor meer 
informatie.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mevr. J. Derks
j.derks@ursula.nl

UPDATE GRAFISCHE REKENMACHINE 
voor examen wiskunde havo/vwo (locatie Horn)

Het College voor Toetsen en Examens heeft in novem-
ber 2020 aangegeven dat er een update op de grafi-
sche rekenmachine (GR) geïnstalleerd dient te worden 
om gebruik te mogen maken van de GR tijdens het 
examen wiskunde voor havo/vwo. Die update is in een 
aantal klassen door de docent geïnstalleerd op de GR. 

Waar dat nog niet het geval is, zal de docent wiskunde 
- vanwege de huidige situatie - de leerling de opdracht 
(met handleiding) geven om de update zelf thuis te 
installeren. Het is van groot belang dat dit inderdaad 
gebeurt; een GR die niet is geüpdatet, mag niet wor-
den gebruikt bij het examen. 
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http://www.casioeducatie.nl/examenstand
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NIEUWS VANUIT HET CJG
CJG Tip van de maand: seksuele ontwikkeling

Is dit een onderwerp dat je thuis met je kind bespreekt? Bij de een wordt er thuis over “seksualiteit” ge-
sproken, bij de ander is dit een onderwerp dat moeilijker te bespreken is. Sommige ouders praten liever 
niet met hun kinderen over seksualiteit. Bedenk als ouder, wanneer je niet over dit onderwerp praat, je 
ook een boodschap meegeeft. Je kind kan denken dat seks/verliefdheid iets is waar je niet over praat 
en zal dan niet snel naar je toe komen wanneer hij of zij een vraag heeft hierover. Soms kan het ook 
prima zijn wanneer je kind weet waar hij of zij wél terecht kan met deze vragen.

Het is fijn als je kind weet wat hem of haar te wachten staat in veranderingen van de puberteit. Wat 
moeten tieners weten over wensen, grenzen, relaties en seksualiteit en hoe kun je hierover beginnen? 
Wat is je rol als ouder? Soms lijkt het of jouw tiener over dit onderwerp alles al weet, maar is dat zo? 
Hierbij 3 tips voor de seksuele opvoeding van je kind:

1. Een krantenbericht of tv-programma kan een prima aanleiding voor een gesprek zijn. Maak hier ge-
bruik van! Vraag je kind naar zijn/haar mening en vertel wat je zelf vindt. Leg ook uit dat mensen 
van mening kunnen verschillen. Soms is het makkelijker om elkaar niet aan te kijken tijdens een 
gesprek over relaties of seksualiteit. Start een gesprek in de auto, tijdens het fietsen, als je samen 
de hond uitlaat of boodschappen doet. Je kunt boeken, brochures en websites aanraden en samen 
bekijken of “toevallig” laten rondslingeren in huis.

2. Zorg dat je tijd en aandacht hebt voor je kind. Tieners moeten weten dat ze altijd bij hun ouders 
terecht kunnen. Ook om over lastige dingen te praten. Jongeren die in de puberteit komen, zeggen 
dat ze hun ouders minder nodig hebben, maar ze vinden het wel belangrijk dat ze bij problemen of 
vragen beschikbaar zijn.

3. Tieners vinden het erg belangrijk wat anderen van hen vinden en hoe er over hen gedacht wordt. 
Soms doen jongeren daardoor dingen die ze eigenlijk helemaal niet willen en ze kunnen dan in een 
lastige situatie terechtkomen. Leer hen grenzen bij zichzelf en anderen te herkennen, te respecteren 
en erover te praten.

 
Lees HIER meer over seksuele ontwikkeling bij tieners.

____________________________________________________________________________________

Activiteitenaanbod CJG

Het CJG organiseert laagdrempelige webinars waarin thema’s rondom opvoeding worden besproken. 
Op 11 februari staat een volgend webinar gepland, getiteld ‘De kracht van positief opvoeden’. Klik HIER 
voor meer informatie.

Daarnaast worden er, ook in corona-tijd, andere activiteiten georganiseerd. Klik HIER voor het aanbod 
van interessante (gratis) workshops van het CJG in de maand februari.
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https://www.cjgml.nl/pagina/puber/opvoeden/seks/seksuele-voorlichting/484986
https://www.cjgml.nl/pagina/puber/opvoeden/seks/seksuele-voorlichting/484986
https://drive.google.com/file/d/1bP_hcrv-dKLlkG2xNYj-HTpAYhjnw5T8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JHu-A0hlI3y8ZkadoWH2EX8sgJjXRvLX/view?usp=sharing

