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De school in het algemeen
●

●

●

●

●

Hoeveel leerlingen zitten er op Sint Ursula?
In totaal hebben we 1700 leerlingen. Deze zijn als volgt verdeeld over beide
locaties: Heythuysen: 490, Horn: 1210
Komt er ook een rondleiding of is er een virtuele tour?
Tijdens de meeloopdagen krijgen de leerlingen het gebouw te zien doordat ze
lessen volgen. Ouders kunnen we helaas nog niet welkom heten. Op het YouTube
kanaal van Sint Ursula staat al een filmpje over de locatie Horn. Deze rondleiding is
niet virtueel, maar geeft wel een indruk van de locatie. In de loop van januari
komen nog meer filmpjes van beide locaties die de “binnenkant” van school en de
dagelijkse gang van zaken laten zien. Je krijgt hierover nog bericht.
Wat is het verschil tussen Ursula Horn en Heythuysen?
Heythuysen is een VMBO school met de leerwegen:
Basis/Kader/Gemengd/Theoretisch. In Horn hebben we de leerwegen VMBO
Theoretisch/HAVO/VWO. Beide scholen hebben de VMBO Theoretische leerweg. In
Heythuysen hebben alle VMBO-T leerlingen in leerjaar 1 en 2 de sectorvakken (
techniek, verzorging, economie) op hun lesrooster hebben staan. In Horn krijg je
daarvoor het vak Design & Technology
Kunnen jullie iets melden over het percentage lessen dat uitvalt in een
gemiddelde week?
Als een les uitvalt, heeft de docent een vervangende opdracht klaargezet in
Google Classroom voor de leerlingen. De leerlingen gaan hieraan onder
begeleiding werken in de StudyHall (Horn). Als een docent ziek is, weten we dit pas
op het laatste moment en valt de les uit. Leerlingen gaan dan naar de aula of
mogen natuurlijk gaan leren in de StudyZone (Horn)/mediatheek (Heythuysen).
Hier kunnen we geen percentages aan verbinden. Dit zal echter niet afwijken van
de ons omringende scholen.
Hebben jullie ook een technasium klas?
We hebben geen technasium klas. Op het havo en vwo (en ook het vmbo-t) in
Horn wordt in de brugklas het vak Design en Technology (D&T) aangeboden. Dit
vak is gebaseerd op het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) dat op Technasium
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scholen wordt gegeven. Trefwoorden binnen D&T zijn: creativiteit,
ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen,
projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken.
Wat zijn de lestijden?
1e Lesuur
08.30 - 09.15 uur
2e Lesuur
09.15 - 10.00 uur
3e Lesuur
10.00 - 10.45 uur
PAUZE 10.45 - 11.10 uur
4e Lesuur
11.10 - 11.55 uur
5e Lesuur
11.55 - 12.40 uur
PAUZE 12.40 - 13.10 uur
6e Lesuur
13.10 - 13.55 uur
7e Lesuur
13.55 - 14.40 uur
8e Lesuur
14.40 - 15.25 uur
PAUZE 15.25 - 15.40 uur
9e Lesuur
15.40 - 16.25 uur

●

●
●

●

Wordt er op school ook huiswerkbegeleiding aangeboden?
Ja, we hebben op beide locaties studie na school (gratis) waar leerlingen kunnen
studeren onder begeleiding. Daarnaast kunnen leerlingen voor een vak ook bijles
krijgen van een leerling uit de bovenbouw (een tutor)
Is er ook een leerlingenraad bij Sint Ursula?
Ja, die hebben we op beide locaties!
Is er ergens een overzicht van de verschillende leergangen en opties?
Via deze link kom je terecht bij onze schoolgids. Op blz. 45 en 64 staan twee
duidelijke overzichten die je verder kunnen helpen.
Zijn er ook buitenschoolse activiteiten?
We hebben gedurende het schooljaar een heel aantal buitenschoolse activiteiten.
Denk maar aan het schoolkamp, Toverland, Fun Beach, een sportdag, verbindend
leren enz. Helaas kunnen vele activiteiten dit jaar niet doorgaan wegens Corona

Meeloopdagen
Doordat er momenteel weer een lockdown van kracht is, kunnen de
meeloopdagen op woensdag 13 en 20 januari helaas niet doorgaan. Wij willen
deze dagen graag verplaatsen naar woensdag 24 februari en woensdag 3 maart.
Het is dan de bedoeling dat de kinderen die zich aan hadden gemeld voor 13
januari op 24 februari komen. De leerlingen die zich aan hadden gemeld voor 20
januari komen dan op 3 maart. Mocht dit voor jou echt niet mogelijk zijn, stuur
dan even een e-mail naar één van beide teamleiders (adressen zie 2e bolletje).
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●

Zijn de meeloopdagen alleen voor kinderen van groep 8 of ook groep 7?
Deze zijn ook voor leerlingen van groep 7.
Kan ik mijn meeloopdag nog wisselen?
Ja, dat kan. S
 tuur even een mailtje naar t.hoeijmakers@ursula.nl (Horn) of
m.kikken@ursula.nl (Heythuysen)

Aanmelden
●

●

Ik wil me mogelijk op meerdere scholen inschrijven - wanneer moet ik uiterlijk
de keuze maken..?
Je moet altijd de eerste voorkeur aangeven bij het aanmelden. Begin april moet
duidelijk zijn welke school het wordt.
Maken leerlingen met een dubbeladvies havo/vwo of enkel advies vwo ook
eind van dit schooljaar een drempel- of screeningstoets voor aanmelding
vwo(+)?
Ja, deze leerlingen maken dan in maart 2021 de IST en FES test. O.a. op basis van
de uitslag van deze testen worden de leerlingen voor de vwo-plus-brugklas
geselecteerd. Natuurlijk gaan we ook in gesprek met jouw leerkracht in groep 8 en
kijken we naar jouw resultaten op de basisschool.

Overdracht van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
●

●

●

Wat is een warme overdracht en wat wordt hier in meegenomen?
Elke leerling die zich aanmeldt voor onze school wordt besproken met de
groepsleerkracht van de basisschool om de ondersteuningsbehoeften in kaart te
brengen. Zodat wij, op Sint Ursula, weten hoe we de leerling het beste kunnen
ondersteunen.
Zijn alle mentoren geïnformeerd over de leerlingen die in hun klas komen? Ja,
de warme overdracht met de basisschool (de gesprekken met de leerkrachten van
groep 8) wordt besproken met alle mentoren voor elke leerling die deze mentor in
zijn klas krijgt. Zo weet de mentor precies waar hij/zij op moet letten bij elke
leerling. De mentor bespreekt dit ook weer met alle docenten van de klas. Zo kan
elke leerling goed begeleid worden.
Wat is een Kangoeroeklas?
Een klas voor leerlingen van groep 8 die meer- of hoogbegaafd zijn. Zij zijn door
de leerkracht van de basisschool aangemeld en volgen sinds afgelopen november
al lessen bij Sint Ursula. Jouw leerkracht van de basisschool weet meer over de
Kangoeroeklas. Via onze website kun je ook informatie vinden.
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De brugklas
●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

Wat is een mentor en wat doet deze?
De mentor kun je vergelijken met jouw leerkracht op de basisschool en daar kun je
terecht als je een vraag hebt of begeleiding nodig hebt. Maar ook als je gewoon
iets wilt vertellen.
Wat zijn mentoruren?
In deze uren werk je met jouw mentor aan diverse zaken: leren leren, leren
plannen, de regels tegen het pesten worden besproken als klas samen en je hebt
vaker een apart gesprek met jouw mentor onder vier ogen.
Krijg je iedere week een proefwerk?
In het begin zeker niet, maar later in het jaar (rond de herfstvakantie) meestal wel.
We werken in Horn met een toetsrooster en hierin staat welk proefwerk je in
welke week krijgt. Zo zorgen we ervoor dat je ook niet te veel toetsen krijgt. In
Heythuysen werken we niet met een toetsrooster.
Is er ook een brugklaskamp?
In Horn is dit kamp bij de start van de brugklas in augustus/september. In
Heythuysen in mei/juni.
Heeft elke leerling standaard een kluisje?
Ja, iedereen krijgt een kluisje aan het begin van het schooljaar.
Kom je als vriendje/vriendinnetje naast elkaar in de klas?
Meestal in het begin wel en als het goed gaat kan dat ook zo blijven.
Is er ieder jaar een andere mentor.
In de onderbouw (klas 1,2 en 3) krijg je elk jaar een andere mentor. In de
bovenbouw hou je dezelfde mentor vanaf klas 4 tot het eindexamen.
Waar ben je tijdens de pauze?
Je kunt terecht in de aula, maar je mag ook altijd naar buiten om een frisse neus
te halen of om daar te gaan spelen.
Zijn er toetsweken?
Ja, die zijn er. Op de locatie Horn zijn er drie per schooljaar (december, maart, juli)
en op de locatie Heythuysen is er één toetsweek (april) per schooljaar.
Moet je je telefoon inleveren aan het begin van de les?
De telefoon moet tijdens lessen altijd uit zijn. Soms gebruiken docenten ook de
mobiele telefoon tijdens lessen en mag je hem aanzetten. Tijdens de les zit de
telefoon of in jouw schooltas of in de telefoontas die in vele klassen hangt.
Hoe zit het met het lunchen tijdens de pauzes?
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Je kunt van thuis eten meenemen en dit in de pauzes in de aula eten. We hebben
ook een kantine waar je eten kunt kopen (gezonde broodjes of wraps, maar ook
fruit).
Is er op de HAVO ook ruimte voor praktijklessen? Een deel praktische
scholing?
De leerlingen op het havo zijn tijdens Design & Technology (D&T), tekenen en
muziek praktisch bezig. Samen met LO (lichamelijke opvoeding) zorgen deze
vakken voor een goed balans tussen theorie en praktijk. Het gaat bij deze vier
vakken immers om 9 lesuren per week.
In de bovenbouw van het havo gaan de leerlingen zelfs een eigen bedrijf opzetten
tijdens het project: start-up in de klas.

Indeling klassen
●

●

●

●

●

Houden jullie er rekening mee met de klassenindeling dat je bij een vriendin
van hetzelfde niveau komt?
Ja, dat wordt besproken tijdens de warme overdracht met de basisschool, dus met
jouw juf of meester. Dus we houden hier zeker rekening mee.
Kan je blijven zitten in de brugklas?
In de brugklas in principe niet (tenzij je door bv. ziekte een langere periode van het
brugklasjaar gemist hebt). Vanaf leerjaar 2 kun je wel blijven zitten
Is het ook mogelijk om halverwege een schooljaar over te stappen naar een
ander niveau?
De wissel van klas gebeurt meestal bij de start van het nieuwe schooljaar, maar
als het nodig is kan het ook al eerder.
Hoe gaat in de praktijk in zijn werk als een leerling een vak op een hoger
niveau mag volgen? Vanaf welk jaar kan dat? En hoe komt dat met het
rooster uit?
Dit kan in Heythuysen vanaf de eerste klas en de leerling volgt het vak op een
ander niveau maar blijft in zijn eigen klas. In Horn gaat dit niet per vak, maar
stroom je in het geheel op naar een ander niveau als dat mogelijk is.
Er zijn dus geen gemengde brugklassen?
Jawel, de naam van de klas is enkelvoudig (kader of havo bv.) en op dat niveau
wordt ook lesgegeven. Maar binnen deze klassen zitten leerlingen met een dubbel
advies (basis/kader of vmbo-t/havo) en een enkel advies (kader of havo). Deze
leerlingen worden op hun niveau begeleid en ondersteund.
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●
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●

Als dat hoge niveau na een jaar te hoog blijkt, blijf je dan zitten en begin je
opnieuw in jaar 1?
In principe blijf je nooit zitten in de brugklas. Je start dan het volgende schooljaar
in leerjaar 2 op een andere leerweg.
Ik heb begrepen dat jullie aparte kader en gt-klassen hebben, zodat de kader
kinderen een betere kans krijgen. Maar als mijn dochter een kader-gemengd
advies krijgt, naar welke brugklas adviseren jullie haar dan? En hoeveel
leerlingen zitten er in de kader en in de gt-klassen ongeveer?
Een leerling met een dubbel advies wordt in principe geplaatst in het hoogste
niveau. Uw dochter zal dan ook een plek krijgen in een Gemengd/Theoretische
klas. In de kaderklassen zitten ongeveer 20 leerlingen en de gemengd/Theoretisch
klas 24.
Kan ik gaandeweg van kader overstappen?
Jazeker, je kunt altijd “opstromen” naar een andere klas en dat gebeurt altijd bij de
start van het nieuwe schooljaar.
Is er een aparte Basis klas en een Kader klas? Of zitten deze samen?
Beide klassen zijn apart. In de basisklas zitten ongeveer 14 leerlingen en de
kaderklas 20 leerlingen.
Wat is het verschil tussen basis en kader?
Kader is iets moeilijker dan basis qua niveau. Leerlingen met een basis-diploma
stromen uit naar MBO, niveau 2. Leerlingen met een kader-diploma stromen uit
naar niveau 3 of 4.
Als je vanuit vmbo-t in Heythuysen wilt opstromen, waar ga je dan heen? Kan
ik dan ook al een vak op havo niveau volgen?
Dan kun je naar de havo in Horn, maar ook naar een andere school als die
dichterbij is. Je kunt in Heythuysen niet een vak al op havo niveau volgen. Dat
gaat wel in Horn.
En als je havo/vwo advies hebt, in welke klas start ik dan?
Dan start je in de vwo brugklas.
Hoeveel kinderen zitten er gemiddeld in een klas in Horn?
Gemiddeld zitten er dit jaar 25 leerlingen in een brugklas in Horn.
Wat houdt de vwo-plus klas in?
De leerlingen in de VWO-plus-klas krijgen in principe op VWO-niveau les, maar er
wordt dieper op de stof ingegaan; ook wordt er meer verrijking aangeboden.
Verder streven we ernaar om in deze klas een aantal vakoverstijgende projecten
aan te bieden, waarbij een aantal vakken met elkaar verbonden worden. De
leerlingen in de VWO-plus-klas hebben een even grote overstap te maken van
groep 8 naar de brugklas als andere leerlingen. Daarom houden deze leerlingen in
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de eerste periode (tot half november) evenveel mentorlessen als in de reguliere
klassen met vooral veel aandacht voor leren leren en plannen. Tijdens de Genius
Hours gaan de leerlingen van de vwo-plus-klas aan de slag met uitdagende
modules (bv. klassieke talen of oorlog en bevrijding). Per periode hebben de
leerlingen de keuze uit twee modules
Mag ik zelf kiezen of ik naar de havo of naar het vwo ga, of doet mijn juf dat?
Je krijgt een advies van jouw juf en op dat niveau mag je starten. Je mag
natuurlijk ook een voorzichtige keuze maken.
Bestaat er een brugklas met dubbel niveau? Havo/vwo bijvoorbeeld bij
elkaar?
Ja, die klas heeft de naam vwo, maar je wordt hierin geplaatst met een dubbel
advies havo-vwo of het enkel advies vwo. Je krijgt dan les op vwo niveau. Maar
natuurlijk ook ondersteuning als je die nodig hebt.
Is er ook een brugklas vmbo-t/havo?
Ja, maar die heet havo. Je komt hier terecht met een dubbel advies vmbo-t/havo
of het enkel advies havo. Je krijgt dan les op havo niveau. Maar natuurlijk ook
ondersteuning als je die nodig hebt.
Zijn de modules vrij te kiezen in de VWO plus klas? Of is dat een algemeen
extra pakket?
De modules in de vwo-plus-klas worden gegeven tijdens de Genius Hours
(blokuur) en staan dus vast in het rooster. De leerlingen kunnen dan kiezen uit
twee modules per periode die speciaal ontworpen zijn voor de vwo-plus-klas.
Kun je in het 2e jaar ook nog naar de VWO+ klas gaan?
Ja, dat kan. Dan heet het niet meer vwo-plus-klas maar gymnasium. In deze klas
krijg je ook Latijn en Grieks. Vanuit een reguliere vwo brugklas kun je dus ook naar
het gymnasium gaan.
Komt het vwo + overeen met technasium?
Nee, dit is niet hetzelfde. In de vwo-plus-klas krijgen leerlingen meer verdieping
en verrijking op alle fronten. Technasium legt de focus op het vak O&O (onderzoek
en ontwerpen) waarin je dan ook op havo en vwo eindexamen in kan doen.

Syntheseklassen
●

Hoe ervaren de kinderen een synthese klas?
Alle kinderen zijn heel blij met de extra aandacht en de structuur in de
syntheseklas. De andere leerlingen van onze school kennen de syntheseklassen en
vinden dit de normaalste zaak van de wereld. De klassen verheugen zich er zelfs
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●

●
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●

op als ze gastklas mogen zijn voor een syntheseleerling die gaat schakelen voor
een vak.
Is de syntheseklas gemengd (diverse niveaus) of zijn er per meerdere
syntheseklassen?
Er is 1 synthese klas van 12 leerlingen in Horn en Heythuysen en er zitten
leerlingen in met meerdere niveaus.
Als je je hebt opgegeven voor de meeloopdagen hoe kan je je dan aanmelden /
word je ingedeeld voor de synthese meeloopklas.
Leerlingen voor synthese krijgen nog een aparte meeloopdag (op afspraak) maar
mogen natuurlijk ook op 24 februari en 3 maart meelopen.
Kun je vanuit de syntheseklas ook naar de vwo-plusklas?
De syntheseklas en de vwo-plus-klas zijn beide brugklassen. Indien je met vwo
niveau in de syntheseklas zit, kun je wel schakelen naar de vwo-plus-klas als je
voor bepaalde vakken gaat schakelen naar een reguliere klas. Indien blijkt dat je
extra uitdaging nodig hebt, kun je eventueel ook deelnemen aan de modules van
de plus-klas. Vanuit de syntheseklas kun je doorstromen naar het gymnasium in
het tweede leerjaar.
Is genius hours ook voor synthese leerlingen?
Jazeker!
Is er ook een iPad klas voor de synthese?
De iPad is in de syntheseklas in Horn zelfs verplicht. De syntheseklas is dus een
volledige iPadklas.
Geldt voor synthese ook dat als je 2 adviezen krijgt (dubbel advies) je ook
voor de hoogste mag kiezen.
Ja, dat geldt ook voor de syntheseklassen.

De vakken en het lesrooster
●

●
●
●

1 praktijkvak. Waar kun je uit kiezen? In Heythuysen krijgen alle leerlingen in de
brugklas techniek (PIE en BWI), verzorging (Z&W) en economie (E&O). Aan het
eind van leerjaar 2 maken alle leerlingen een keuze voor een van de
beroepsgerichte profielen PIE, BWI, Z&W, E&O, of voor de theoretische leerweg.
Op welke vakken letten jullie het meest? Alle vakken zijn belangrijk, maar er zijn
wel kernvakken: Nederlands, Engels, Wiskunde. Deze tellen iets zwaarder.
Welke praktijklessen krijg je bij VMBO kader?
Techniek, verzorging en economie
Hoeveel vakken zijn er in het eerste jaar?
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●

●

●

●

●

Ongeveer 12 vakken in Horn en in Heythuysen 15 vakken.
Hoeveel uren gym zitten er in het lesrooster in het eerste leerjaar VMBO
Heythuysen?
3 lessen per week
Wat is Design en Technology nou precies?
Dit vak krijg je wekelijks 3 uur in de brugklas in Horn en daarna ook in de 2e klas.
In dit vak ga je zelf zaken ontwerpen in groepjes (design). Je leert hoe je dit moet
plannen, zodat je echt samen aan het project werkt. Na het ontwerp ga je aan de
slag met het maken van een miniatuur van het ontwerp. Hiervoor kun je allerlei
soorten technieken gebruiken. Dit kan met de machines in de werkplaats van D&T,
maar bv. ook met een 3D printer (technology). Vaak komen de opdrachtgevers
voor het project van buiten de school. Het mooiste ontwerp wordt dan ook echt in
het groot gemaakt!
Kan je bij de genius hours ook iets anders doen dan vechtsporten?
Ja, je hebt meer dan 12 keuzes. Voor elk wat wils en jij kiest! Via deze link kun je
zien wat het aanbod is.
Kun je iedere week een ander vak kiezen bij Genius?
Nee, je kiest voor een periode van 8 weken. Daarna maak je een nieuwe keuze.
Wat is een blokuur?
Tijdens een blokuur heb je 2 lessen achter elkaar hetzelfde vak (dus 2 x 45
minuten).
Geven jullie op Sint Ursula Horn ook Spaans?
Spaans is geen apart vak bij Sint Ursula, maar je kunt het dit jaar bijvoorbeeld wel
kiezen in een Genius Hour.
Hoeveel praktische lessen per week heb je van de 3 vakrichtingen?
zorg/welzijn economie en techniek in de gemengde leerweg?
In leerjaar 1 en 2 voor alle leerwegen, twee uur per vak en vanaf leerjaar twee. In
leerjaar 3 en 4, op de gemengde leerweg, 8 uur per week.
Heb je veel tussenuren? Hoe worden tussenuren opgevangen?
In jouw rooster zitten normaal geen tussenuren. Het kan zijn dat een les uitvalt als
een docent afwezig is. Je gaat dan in de StudyHall (Horn) onder begeleiding
werken aan een opdracht voor dit vak. Als een docent ziek is, valt de les meestal
uit en heb je een tussenuur in de aula. In deze tijd kun je ook gaat studeren in de
StudyZone (Horn) of de mediatheek (Heythuysen) .
Wordt er in Heythuysen een proefwerkweek gehouden of door de tijd
proefwerken?
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In Heythuysen is er in leerjaar 1 en 2 maar één proefwerkweek. Verder krijg je
gedurende het jaar ook nog een aantal toetsen. In leerjaar 3 en 4 heb je 3
toetsweken en ook gedurende het jaar toetsen.

Huiswerk
●

Krijg je elke dag huiswerk?
Ja, in het begin weinig en dan steeds een beetje meer. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat je in Horn in de brugklas ongeveer 1 uur per dag aan jouw huiswerk
besteedt. In Heythuysen is dit waarschijnlijk een stukje minder.

Vragen rondom de iPad
Willen jullie meer weten over de iPadklassen en het activerend onderwijs in Horn,
meld je dan aan om de informatie video te ontvangen. Aanmelden via deze link.
●

●

●
●

Krijgt iedereen een iPad, of kun je ook voor boeken kiezen?
In Horn kun je kiezen voor iPad of boek. In Heythuysen hebben alle leerlingen
boeken en wordt de iPad wel in de lessen gebruikt en bij 2/3/4
Gemengd/Theoretisch.
Horn is een officiële Apple Distinguished School. Wat houdt dit precies in?
Er zijn momenteel slechts 4 Apple Distinguished Schools in Nederland en ongeveer
400 op de hele wereld. Om dit te kunnen worden heeft Sint Ursula moeten
bewijzen dat het op de volgende gebieden zeer goede kwaliteit levert: Visionair
leiderschap, innovatief leren en lesgeven, voortdurend professioneel leren,
overtuigend bewijs van succes en een flexibele leeromgeving. Aangezien de
meerderheid van onze leerlingen al via het gebruik van mobiele apparaten altijd
en overal toegang tot informatie heeft, vonden we dat hun onderwijs niet anders
zou moeten zijn. De docenten gebruiken activerende werkvormen om de
leerlingen te enthousiasmeren. De iPad dient daarbij als ondersteunend
hulpmiddel.
Hoe kun je je aanmelden voor de iPad klas? Bij de aanmelding op 15 of 16 maart
kun je dit aangeven.
Waarom staat er als je wilt aanmelden “voor kinderen groep 8”? Waarom
geen groep 7 (infoavond iPad).
Toen we deze avond organiseerden gingen we ervan uit dat we nog ouders in
kleinere groepen mochten ontvangen op school. Helaas kan dat nu niet meer en
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gaat alles digitaal. We wilden daarom voorrang geven aan leerlingen van groep 8
en hun ouders. Uiteraard kunnen nu ook leerlingen van groep 7 zich aanmelden
om de video over de iPadklassen te ontvangen.

Extra ondersteuning
●

●

●

●

●

●

●

Hoe gaan jullie om met kinderen die dyslexie hebben?
Wij hebben bij ons op school, in Horn en Heythuysen, een dyslexiecoach die
leerlingen en ouders ondersteunt en coacht. Zij bespreekt ook welke hulpmiddelen
een leerling graag wil gebruiken.
Hoe gaan jullie om met kinderen die dyslexie kenmerken hebben, maar
uiteindelijk niet de diagnose hebben gekregen?
Alleen leerlingen met een officiële dyslexieverklaring komen in aanmerking voor
de begeleiding van de dyslexiecoach en het gebruik van hulpmiddelen. Wij houden
ons aan de richtlijnen voor het centraal examen. Uiteraard krijgen deze leerlingen
wel extra ondersteuning door de mentor of remedial teacher.
Hoe behandelen jullie het pesten?
De mentor heeft hier een grote rol en houdt de klas goed in de gaten en bespreekt
hoe we op school met elkaar omgaan. Is er dan toch sprake van pesten, wordt dit
natuurlijk niet geaccepteerd en besproken met de betrokken personen.
Ik zit in groep 8 en heb heel veel moeite met rekenen.
In Heythuysen krijgen alle leerlingen ook nog extra ondersteuning, 1 uur per week,
bij rekenen. In Horn kun je begeleiding krijgen van een remedial teacher, die jou
ondersteunt op het gebied van rekenen.
Is er op de locatie Heythuysen kennis en ervaring met kinderen welke
diabetes Type 1 hebben?
Ja, hier hebben we ervaring mee. En op dit moment zitten er leerlingen op school
met deze aandoening.
Hoe ga jullie om met kinderen die ad[h]d hebben?
Wij proberen elk kind de ondersteuning te geven die het nodig heeft. Dat kan zijn
extra ondersteuning via de mentor, een plekje in synthese klas, ambulante
begeleiding enz. Om deze vraag helemaal goed te kunnen beantwoorden zouden
we meer over het kind moeten weten.
Ondanks dat St. Ursula geen LOOT school is, bestaat er de mogelijkheid
binnen st. Ursula om sport- trainingstijden te combineren met aangepast
lesprogramma..?
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●

●

Ja hoor, die mogelijkheid is er. In overleg kijken we wat nodig is en wat er kan om
jou je sport zo goed mogelijk te laten beoefenen, zonder dat dit ten koste gaat van
je prestaties op school.
Hoe wordt omgegaan met leerlingen met dyslexie en de tweede vreemde taal
bij vmbo (G)T?
De tweede vreemde taal is Duits. Ook voor Duits is het mogelijk om
ondersteuningsmiddelen zoals Kurzweil te gebruiken. Het is mogelijk om Duits in
leerjaar 3 te laten vallen.
Wat mag je doen als je geen concentratie hebt, bijvoorbeeld een rondje lopen
op de gang?
Dat zou kunnen maar dat spreek je af met de mentor.
Zijn jullie bekend met kinderen met een TOS?
Daar zijn we bekend mee (taalontwikkelingsstoornis) en kunnen we leerlingen in
begeleiden.

Na de brugklas
●

●
●

Kun je met kader en gt niveau dezelfde mbo opleiding volgen of is daar een
groot verschil in?
Met Kader stroom je door naar niveau 3 en GT naar niveau 4 van het mbo.
Is bij VMBO-T alles op niveau 4?
Ja, dat is zo.
Wordt er op de HAVO ook aandacht besteed aan welke richting en wat past er
bij de leerling? Ik heb indruk dat ze daar op de VMBO heel goed naar kijken.
Ook op havo (en vwo) wordt hier heel veel aandacht aan besteed. In de derde klas
gaan de leerlingen een profiel kiezen dat ze vanaf klas vier gaan volgen. Om
erachter te komen welk profiel het beste past, gaan de leerlingen gedurende het
hele derde jaar aan de slag met LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding). De
leerlingen kunnen uiteindelijk de vragen beantwoorden: wat wil ik, wat kan ik,
waar liggen mijn kwaliteiten, waar liggen mijn talenten etc. Op deze manier wordt
de richting al duidelijk, maar hoef je natuurlijk nog niet je beroep te kiezen.

Een eventuele nieuwe locatie
●

Wanneer gaat St Ursula Horn verhuizen? Is daar al meer informatie over?
Nieuwe locatie o.i.d?
Op dit moment is daar nog niks concreets over bekend.
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●

●

Blijven de locaties de komende jaren los van elkaar bestaan? Of zijn er
plannen om locaties samen te voegen?
Het de bedoeling dat Sint Ursula Horn en Heythuysen in de toekomst op één
locatie gevestigd gaan worden.
Wanneer komt er een nieuwe school/nieuwbouw?
Hier is nog niks over bekend.
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