
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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BESLISBOOM ‘THUISBLIJVEN OF NAAR SCHOOL’. Ter info: via de VO-raad is er een geactualiseerde beslisboom ‘thuis- 
blijven of naar school’ gekomen. Met behulp van deze beslisboom kun je een verantwoorde keuze maken: blijf je thuis of kun 
je toch naar school komen? De beslisboom vind je verderop in dit bulletin. LEES VERDER ...

PRAKTIJK TEN TIJDE VAN CORONA (locatie Heythuysen). Onderwijs in coronatijd is voor iedereen een uitdaging, maar 
voor leerlingen met praktijkvakken (en hun docenten) in het bijzonder. Gelukkig is er toch nog enige ruimte om de handjes 
uit de mouwen te steken. Zo heeft Ivanka Beerens hard gewerkt om een fraaie salontafel te maken. LEES VERDER ...

ORGANISATIE EN PLANNING CENTRAAL EXAMEN 2021 (volgens gegevens 12 februari 2021). Dit schooljaar zijn er 
meerdere tijdvakken. De leerlingen kunnen per vak kiezen of ze het vak in tijdvak 1 of in tijdvak 2 willen maken, met ruimte 
voor (extra) herexamens in tijdvak 3. Dit heeft uiteraard consequenties voor examens en voorbereiding. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De CJG Tip van de maand gaat deze keer over het omgaan met nieuwe situaties, met speciale aan-
dacht voor de situatie rondom covid-19. Daarnaast vind je in dit bulletin ook weer een overzicht van alle activiteiten die het 
CJG de komende tijd organiseert. 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.

BERICHT OUDERRAAD HEYTHUYSEN & HORN. De ouderraden van Heythuysen en Horn zijn sinds dit schooljaar samen-
gevoegd om de weg te volgen die de organisatie van de school volgt. Er zijn veel ‘overkoepelende’ thema’s die voor beide 
vestigingen van de school gelden. Input/vragen/ideeën van andere ouders zijn zeer welkom! LEES VERDER ... 

INTERMEDIAIR JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR. Sinds vorig jaar is mevrouw A. de Jong (teamleider vmbo-T locatie Horn) 
erkend als intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat betekent dat zij aanvragen kan doen voor kinderen uit gezin-
nen die de contributie of het lesgeld voor sportclub of dans-/muziekschool niet kunnen betalen. LEES VERDER ...

VANAF 1 MAART ALLE LEERLINGEN WEER MINIMAAL 1 DAG NAAR SCHOOL. Deze week is er meer duidelijk geworden 
rondom het aanbieden van (fysieke) lessen op de middelbare scholen. Komende week, vanaf 1 maart, starten we met het 
(beperkt) aanbieden van lessen op school voor alle leerlingen van Sint Ursula. LEES VERDER ...

OP WEG NAAR 2021-2022 (afspraken rondom bevordering). We heben onze leerlingen lang niet op school ontvangen; 
ze konden dus geen toetsen maken (uitgez. examenleerlingen / SE-werken). Voor collega’s, leerlingen en ouders is hierdoor 
onduidelijkheid omtrent het eind van het schooljaar en de daarmee samenhangende bevordering ontstaan. 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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VANAF 1 MAART ALLE LEERLINGEN WEER MINIMAAL 1 DAG NAAR SCHOOL

Deze week is er meer duidelijk geworden rondom het aanbieden van (fysieke) lessen op de middelbare scholen. 
Komende week, vanaf 1 maart, starten we met het (beperkt) aanbieden van lessen op school voor alle leerlin-
gen van Sint Ursula. De roostermakers zijn druk bezig geweest om een nieuw rooster te maken om dit allemaal, 
binnen de regels, mogelijk te maken. In de loop van vrijdag 26 februari zijn de nieuwe lesroosters zichtbaar in 
Zermelo en Magister.

In de week van 1 maart mogen alle leerlingen minimaal 1 dag per week naar school komen. Om dit mogelijk te 
maken gaan we gebruik maken van grote(re) lokalen waar de tafeltjes zo zijn neergezet dat tussen de leerlingen 
een afstand van 1,5 meter bestaat. De onderbouwklassen blijven voortdurend in hetzelfde lokaal. Er is geen pau-
ze, de vijf minuten tussen elke les kunnen gebruikt worden om even af te schakelen. Omdat we in de bovenbouw 
met clusters werken, gaan deze wel van lokaal naar lokaal en pauzeren in de aula (op 1,5 meter uiteraard).

Algemene afspraken:
Om alles zo veilig mogelijk te kunnen organiseren en er samen voor zorgen dat de school ook open kan blijven 
zijn er een aantal afspraken nodig:
●	 onderlinge afstand is 1,5 meter
●	 mondkapje in de gangen
●	 fietsen op de afgesproken plek parkeren  (ter herinnering: zie indeling FIETSENSTALLING HORN).
●	 maximaal 10 minuten voor de lessen starten op school aanwezig en meteen naar het lokaal gaan
●	 alle spullen meenemen naar lokaal (kluisjes kunnen helaas niet gebruikt worden)

Uitwerking per locatie
Omdat de gebouwen anders zijn ingericht en ook het aantal klassen en de aantallen leerlingen per locatie ver-
schillend zijn, hebben we per locatie voor een iets andere invulling en uitwerking moeten kiezen.

Algemeen:
De komende periode gebruiken we om te bekijken op welke manier we de leerlingen nog vaker naar school kun-
nen laten komen. Ook proberen we dan een goede verdeling van de vakken die op school gegeven worden te 
bereiken. Ten slotte bekijken we hoe de praktijkvakken (in de onderbouw) en lichamelijke opvoeding een plaats 
in het rooster kunnen krijgen.

Locatie Heythuysen:
-	 De leerlingen van de examenklassen blijven het rooster houden van de afgelopen weken.  De overige leer-

lingen komen twee dagdelen per week naar school. Zij volgen dan de kernvakken en een mentorles. Deze 
momenten zijn verspreid over de morgen en de middag. De leerlingen van klas 3 krijgen daarnaast nog les 
in hun praktijkvak.

-	 De overige leerlingen komen twee dagdelen per week naar school. Zij volgen dan minimaal de kernvakken 
(Engels, Nederlands en wiskunde) en een mentorles. Deze momenten zijn verspreid over de morgen en de 
middag. De leerlingen van klas 3 krijgen daarnaast nog les in hun praktijkvak.

-	 Omdat de gemiddelde groepsgrootte in Heythuysen relatief laag is, hebben we het voordeel dat de klassen 
soms ook in reguliere lokalen passen. We onderzoeken nog of het daarbij noodzakelijk is om met koppels 
te werken (zie extra info RIVM hieronder). Voor de lokalen waar dit nodig is worden plattegronden gemaakt 
door de mentoren.

-	 De individuele opvang van de leerlingen in de mediatheek zal stoppen. Via de mentor volgt hier meer infor-
matie over.  

Extra info RIVM:
Het RIVM heeft het nu ook mogelijk maakt om met koppels te werken. Dit betekent dat twee leerlingen, 
die min of meer hetzelfde vakkenpakket of rooster hebben, samen optrekken en geen 1,5 meter afstand 
tot elkaar hoeven te houden. Als koppel is deze afstand wel vereist tot andere (koppels van) leerlingen. 
Dit biedt dus de ruimte voor iets meer leerlingen in een klaslokaal.

> > >  BIJZONDERHEDEN LOCATIE HORN: VOLGENDE PAGINA > > > 

https://drive.google.com/file/d/1R_65adrixlMmIekZqmy9Dt7XWvlFkjki/view?usp=sharing
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Locatie Horn:

-	 Voor de leerlingen van de examenklassen blijven we hetzelfde schema volgen als de afgelopen weken; 
d.w.z. de examenklassen van het vmbo volgen 4 dagen en de examenklassen van het havo/vwo volgen 3 
dagen per week lessen op school en de overige dagen online.

-	 De leerlingen van vmbo-t 3, havo 4, vwo 4 en vwo 5 komen een dag naar school. Zij volgen op die dag 
hun normale rooster. De dag dat deze leerlingen naar school komen zal iedere week wisselen om het mo-
gelijk te maken dat alle vakken een fysieke les kunnen verzorgen.
De komende drie weken geldt het volgende schema:

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

week 9 havo 5
vwo 6

vmbo-t 4
havo 5
vwo 4

vmbo-t 4
vwo 5
vwo 6

vmbo-t 4
havo 4
havo 5

vmbo-t 3
vmbo-t 4
vwo 6

week 10 vmbo-t 4
vwo 6

vmbo-t 3
havo 5
vwo 6

vmbo-t 4
havo 5
vwo 4

vmbo-t 4
vwo 5
vwo 6

vmbo-t 4
havo 5
havo 4

week 111 vmbo-t 4
havo 5

vmbo-t 4
havo 4
vwo 6

vmbo-t 3 vmbo-t 4
vwo 4

vmbo-t 4
vwo 5

1 vanaf woensdag toetsweek voor havo 5 en vwo 6.

-	 In het halletje voor de StudyZone is een extra pauzeplek (op 1,5 meter) ingericht om de drukte in de aula 
te kunnen spreiden.

-	 De leerlingen van de onderbouw komen volgende week een middag naar school. In de ochtend hebben 
zij op die dag geen lessen (m.u.v. het Genius Hour op dinsdag). De lesdag duurt gemiddeld genomen van 
(ongeveer) 13.00 tot 16.00 uur. Voor enkele klassen is dit van 13.30 tot 16.30 uur. De leerlingen krijgen 
les in de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde). Ook in een mentorles is voorzien. 

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

INTERMEDIAIR JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR

Sinds vorig jaar is mevrouw A. de Jong (teamleider 
vmbo-T locatie Horn) erkend als intermediair van het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat betekent dat zij aan-
vragen kan doen voor kinderen uit gezinnen die de 
contributie of het lesgeld voor sportclub of dans-/mu-
ziekschool niet kunnen betalen. Sporten of iets crea-
tiefs doen, is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook 
belangrijk. Kinderen die sporten, dansen en muziek 

maken of een andere passie beoefenen, zitten lekker-
der in hun vel en doen het beter op school, thuis en 
op straat.
 
Mochten er leerlingen zijn die in aanmerking komen 
voor een tegemoetkoming voor contributie / lesgeld 
voor clubs, neem dan contact op met mevrouw A. de 
Jong, a.dejong@ursula.nl.

mailto:a.dejong@ursula.nl


Infobulletin voor ouders/leerlingen  -  editie 12  -  26 februari 2021  -  schooljaar 2020/2021

Pagina 5 van 8Sint Ursula

OP WEG NAAR 2021-2022 (afspraken rondom bevordering)
Sinds de start van de tweede (totale) lockdown in de-
cember mochten we leerlingen niet op school ontvangen 
en konden ze dus geen toetsen maken (uitgezonderd de 
schoolexamens). 

Voor collega’s, leerlingen en ouders is hierdoor onduide-
lijkheid omtrent het eind van het schooljaar en de daar-
mee samenhangende bevordering ontstaan. Voor alle be-
trokkenen willen we meer duidelijkheid geven over hoe 
we de komende periode de voortgang van de leerlingen 
zo goed mogelijk willen volgen en meten.

Uiteraard kijken we niet alleen naar de resultaten, maar 
zetten we zeker ook in op het welbevinden en zelfver-
trouwen van leerlingen als ze weer naar school komen. 
Dit is ook de reden dat we niet meteen zullen starten met 
het afnemen van toetsen. Er zal er ook weer aandacht 
moeten zijn voor de studievaardigheden van de leerlin-
gen.

Stappenplan:
1. De leerlingen krijgen bij vakken (daar waar mogelijk) 

opdrachten om de voortgang te monitoren. Belang-
rijk is dat het een goed beeld moet geven over wat 
de leerling moet kennen/kunnen. Deze gegevens zal 
de mentor gebruiken op het moment dat er twijfel 
en zorgen zijn over de overgang naar het volgende 
schooljaar. De mentor zal dan contact opnemen met 
ouders en extra gesprekken met de leerling plannen. 

2. In de eerste twee weken van maart geven we geen 
toetsen (uitgezonderd schoolexamens) Vervolgens 
worden de toetsen voor de kernvakken ingepland, 
daarna (waar van toepassing) de profielvakken en 
tot slot de overige vakken. Hiervoor wordt een toets-
planning gemaakt om leerlingen niet met toetsen te 
overladen. 

3. De inhoud van de toetsen is gericht op de doorlo-
pende leerlijn naar volgend schooljaar. De toetsen 

moet een voorspellend karakter voor succes in het 
volgende schooljaar hebben. 

4. Iedere leerling zal aan het eind van het schooljaar, 
indien geen reguliere bevordering mogelijk is, uit-
voerig besproken worden. Hierbij zal ook meege-
nomen worden of doubleren een mogelijke optie 
is (2x doubleren in hetzelfde of in opeenvolgende 
schooljaren kan, maar is echt een uitzondering en 
de overgangsvergadering beslist of hier toestemming 
voor gegeven wordt). Als we zien dat een leerling 
door de huidige omstandigheden achterstand heeft 
opgelopen, willen we de leerling de kans geven om 
te doubleren (en niet af te stromen) om weer op het 
goede niveau te komen. 

5. Bij de overgang naar de bovenbouw spelen de keu-
zevakken van de leerling een cruciale rol bij het ad-
vies. Het perspectief van de leerling moet leidend 
zijn (niet alleen naar de harde cijfers kijken). Wat is 
de kans op een goed vervolg in de bovenbouw met 
het gekozen vakkenpakket? Dit perspectief willen we 
in een zo vroeg mogelijk stadium met ouders be-
spreken. 

6. Een leerling die bij de opstart na de lockdown laat 
zien dat hij de stof beheerst, wordt niet afgerekend 
op een valse start aan het begin van het schooljaar.

7. Aan docenten/vakgroepen wordt gevraagd een zo 
goed mogelijk overzicht te maken van de achter-
standen die ze nu constateren. Dit zal volgend jaar in 
de jaarplanning van de vakgroep verwerkt worden.

8. Om de voortgang te bewaken vinden we het be-
langrijk om regelmatig met de leerling en de ouders 
in gesprek te gaan. Met name als er twijfel is over 
de overgang willen we dit zo snel mogelijk met de 
leerling en de ouders bespreken en proberen bij te 
sturen waar mogelijk. 

TERUG NAAR INHOUD

PRAKTIJK TEN TIJDE VAN CORONA 
(locatie Heythuysen)

Onderwijs in coronatijd is voor iedereen een uitdaging, 
maar voor leerlingen met praktijkvakken (en hun docenten) 
in het bijzonder. Gelukkig is er toch nog enige ruimte om 
de handjes uit de mouwen te steken. Zo heeft Ivanka Bee-
rens hard gewerkt om deze fraaie salontafel te maken.
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ORGANISATIE EN PLANNING CENTRAAL EXAMEN 2021 
(volgens gegevens 12 februari 2021)

Dit schooljaar zijn er meerdere tijdvakken. De leerlin-
gen kunnen per vak kiezen of ze het vak in tijdvak 1 of 
in tijdvak 2 willen maken.

De tijdvakken voor de centrale schriftelijke examens 
(vmbo GL, TL, HAVO en VWO) zijn:
●	 Tijdvak 1: 17 mei t/m 1 juni  (10 juni uitslagbepaling)
●	 Tijdvak 2:14 t/m 25 juni (2 juli uitslagbepaling) 
●	 Tijdvak 3:6 t/m 9 juli 2021 (alleen voor herexa-

mens, 15 juli uitslagbepaling) 

Voor de  tijdvakken van de digitale examens (vmbo
BB en KB) geldt:
●	 Tijdvak 1: 17 mei t/m 8 juni
●	 Tijdvak 2 + 3: 14 juni t/m 23 juli

Opmerkingen:
●	 Het beroepsgerichte profielvak op het vmbo wordt 

dit schooljaar als schoolexamen afgenomen. Hier-
voor vervalt dus het CSPE!

●	 Voor het afronden van de keuzevakken (voor de be-
roepsgerichte vakken van het vmbo) is de termijn 
verlengd van 29 mei naar 23 juli. 

●	 Er is nog geen duidelijkheid over een mogelijk vier-
de tijdvak.

Voorbereiding en voorlichting leerlingen over keuze
tijdvak 1 of tijdvak 2
Dit is de eerste keer dat leerlingen moeten kiezen 
wanneer ze een examen willen maken. Docenten krij-
gen een moeilijke opdracht om een advies te geven 
(tijdvak 1 of tijdvak 2). Enkele richtlijnen om te komen 
tot het advies:
●	 Begin april krijgen de leerlingen advies over de keu-

ze van het tijdvak. Het advies zal tijdens groepsbe-
sprekingen of een extra vergadering met de betrok-
ken mentor en vakdocenten opgehaald worden.  

●	 Als er geen bijzondere omstandigheden zijn bij een 
vak krijgt de leerling het advies om het examen af 
te leggen in tijdvak 1. Het staat de leerling uiteraard 
vrij om af te wijken van het advies. De mentor zal 
wel wijzen op de risico’s.

●	 De leerling wordt gewezen op het risico van het 
doen van herexamen in tijdvak 3 (bij ziekte is er - 
vooralsnog - geen optie meer voor het doen van 
het herexamen).

●	 Als de leerling kiest voor het afleggen van een ex-
amen in tijdvak 2, mag de leerling ook al een (of 
twee) herexamen(s) plannen in tijdvak 2. De leer-
ling mag ook de herexamens opsparen om af te 
leggen in tijdvak 3 of spreiden over tijdvak 2 en 3 
(met de eerder genoemde risico’s).

●	 De keuze van de leerlingen moet tijdig bekend zijn 
en doorgegeven worden aan de inspectie (Bron). 
De exacte datum (voor 23 april) wordt nog bekend 
gemaakt. 

●	 Ruimschoots voor de leerling de keuze maakt zal er 
een voorlichting georganiseerd worden voor leerlin-
gen en ouders.

Examentraining
Dit schooljaar is anders dan anders. De leerlingen zijn 
minder goed voorbereid op het komende examen dan 
in een regulier schooljaar. Om deze reden organiseren 
we voor een aantal vakken extra examentrainingen in 
de meivakantie. Deze worden door eigen docenten of 
externen verzorgd. Hierover zullen we als de planning 
bekend is meer informatie geven. Daarnaast willen we 
de huidige planning van de voorbereidingsdagen voor 
de examens zoveel mogelijk handhaven.

Extra voorbereidingstijd tijdvak 2
Er zijn leerlingen die kiezen om een vak in tijdvak 2 te 
doen. Tussen het einde van tijdvak 1 en de start van 
tijdvak 2 liggen twee ‘lesweken’. Om deze leerlingen 
goed aan de start te krijgen, willen we voor hen extra 
lessen plannen gedurende deze twee weken. Op het 
moment denken we aan vier blokuren per vak. Pas op 
23 april hebben we hier een actueel overzicht van en 
kunnen we deze lessen gaan plannen. Het streven is 
om zoveel mogelijk de eigen vakdocenten in te zetten. 

Alle informatie rondom de centrale examens is te vin-
denop www.examenblad.nl.

Op de volgende pagina staan de belangrijkste spelre-
gels, zoals ze ook op deze website staan. Meer infor-
matie over bijzondere situaties, bijvoorbeeld een ge-
spreid examen, zijn op Examenblad te vinden. Waar 
nodig zullen we hierover ook nog contact opnemen 
met leerlingen die zich in zo’n situatie bevinden.

> > >  LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA > > > 

http://www.examenblad.nl
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Spelregels Centraal examen 2020-2021
• De SE-cijfers van alle vakken moeten uiterlijk 1 dag 

voor de start van tijdvak 1 worden aangeleverd.
• De leerling moet uiterlijk 23 april doorgeven in welk 

tijdvak ze welk vak willen doen (tijdvak 1 of tijdvak 2).
• De leerling mag 2 herexamens inzetten (tijdvak 2 of 

tijdvak 3).
• Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig 

is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van 
één vak buiten beschouwing worden gelaten bij de 
bepaling van de definitieve uitslag. Deze mogelijkheid 
geldt niet voor de kernvakken. 

• Deze mogelijkheid is alleen van toepassing op leerlin-
gen waarvoor in het schooljaar 2020-2021 de uitslag 
wordt bepaald. 

• Deze mogelijkheid staat los van de herkansingsmo-
gelijkheden, en kan worden ingezet als een leerling 
hierdoor alsnog kan slagen. Op de cijferlijst bij het 
diploma worden alle resultaten vermeld, ook het re-
sultaat van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten 
beschouwing is gelaten. 

• Na het buiten beschouwing laten van een niet-kern-
vak blijft de bestaande slaag-zakregeling van kracht 
voor alle overige vakken, waaronder: 

• 1) de kernvakkenregel; 
• 2) het gemiddelde van de overige centraal examens 

moet minimaal een 5,5 zijn, en -iedere overgebleven 
onvoldoende moet gecompenseerd worden door vol-
doende hoge andere cijfers (bijvoorbeeld een 5 door 
een 7, en een 4 door een 8 of twee keer het cijfer 7). 

• Het bovenstaande is alleen van toepassing op leer-
lingen waarvoor in het schooljaar 2020/2021 een  
 

 
uitslag wordt bepaald. Wanneer één vak buiten be-
schouwing wordt gelaten betekent dit dat het volledi-
ge eindcijfer buiten beschouwing blijft in de uitslag-
bepaling. Het is niet mogelijk om, wanneer een vak 
zowel een schoolexamen als centraal examen heeft, 
slechts één van deze onderdelen weg te laten bij de 
uitslagbepaling.

• De maatregel kan worden toegepast op elk examen-
vak dat geen kernvak is. Dit vak hoeft dus geen cen-
traal examen te hebben. Wanneer het gaat om een 
vak (of onderdeel) dat valt binnen het combinatiecijfer 
dan wordt alleen het eindcijfer van het betreffende 
vak of onderdeel weggelaten. Voor de uitslagbepaling 
wordt het combinatiecijfer berekend zonder dit vak.
Hetzelfde geldt voor de beroepsgerichte keuzevakken 
in het vmbo. 

• Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak 
is alleen toegestaan als de leerling voor alle vakken 
het volledige examen heeft afgelegd, dus zowel het 
schoolexamen én (wanneer van toepassing) het cen-
traal examen. Niet alle vakken hoeven in 2021 te zijn 
afgelegd. 

• Leerlingen moeten voor alle vakken het volledige 
eindexamen hebben afgelegd en dus het volledige 
schoolexamen en het centraal examen hebben ge-
maakt. 

• Het vervolgonderwijs kan geen aanvullende toela-
tingsconsequenties verbinden aan deze cijferlijst. De 
toelaatbaarheid van studenten wordt, net als in an-
dere jaren, beoordeeld aan de hand van het behaalde 
diploma en vakkenpakket dat daaronder ligt.

BERICHT OUDERRAAD HEYTHUYSEN & HORN 
Beste ouders/ verzorgers,

De ouderraden van Heythuysen en Horn zijn sinds dit 
schooljaar samengevoegd om de weg te volgen die de 
organisatie van de school volgt. Er zijn veel ‘overkoepe-
lende’ thema’s die voor beide vestigingen van de school 
gelden. Zeker zijn er ook onderwerpen die voor iedere 
locatie uniek zijn; deze komen uiteraard ook aan bod.

De ouderraad zit niet stil; vergaderingen verlopen nu on-
line en in samenspraak met school worden veel uiteen-
lopende thema’s besproken. Zeker in de huidige omstan-
digheden zijn er veel vragen en zorgen van ouders. 

Vragen die onder andere betrekking hebben op het wel-
zijn van de kinderen, de online lessen, praktijklessen, sta-
ges, en de examens. Ook de Covid-19 situatie op school 
en de regels die hierdoor gelden. 

Een zeer belangrijk punt voor ouders is de achterstand 
van leerlingen en hoe deze in te halen; ook een punt 
waar school hard aan werkt en er zijn subsidies ingezet 
om extra middelen en inzet te kunnen besteden.

Er zijn helaas ook vragen, waarop nu nog geen antwoord 
gegeven kan worden, omdat deze afhankelijk zijn van 
welke weg de minister van onderwijs inslaat. 

Naast deze actuele zaken wordt ook gesproken over bij-
voorbeeld Sint Ursula in de toekomst, de verkeerssituatie 
rond de school en de weg naar school, het schoolplan, 
het aanbod in de kantine en toelichting op tevreden-
heidsonderzoeken en schoolresultaten.

De ouderraad is de vertegenwoordiging van de ouders 
en heeft een verbindende rol in de driehoek leerling-ou-
ders-school. Daarom is het belangrijk van ouders te ho-
ren over vragen, zorgen en ideeën, zodat deze gehoord 
worden en meegenomen kunnen worden in de vergade-
ringen en besproken kunnen worden. 

Deze vragen, zorgen en ideeën kunnen gestuurd worden 
aan: oudersvoorouders.ursula@gmail.com.

We horen graag van jullie!

mailto:oudersvoorouders.ursula%40gmail.com?subject=
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NIEUWS VANUIT HET CJG

CJG Tip van de maand: covid-19
Ons leven wordt al één jaar beïnvloed door coronamaatre-
gelen. Sinds de eerste lockdown zitten de meeste gezinnen 
thuis en is er minder contact met de buitenwereld. Ook jouw 
gezin heeft zich moeten aanpassen en zal continu nieuwe 
beslissingen moeten nemen. Maar met de komst van het 
virus komen nieuwe vragen boven water, zoals wel of niet 
naar oma en opa, wel of niet laten chillen in het park, wel 
of niet bij vrienden over de vloer komen? Je denkt continu 
aan de gezondheid en veiligheid van je gezin en de gezond-
heid van anderen. Dit is lastig, want wat is de juiste keuze 
voor jouw puber? Je vertrouwt op intuïtie. Maar hoe leer je 
je puber vertrouwen op die van hem of haar? Omgaan met 
nieuwe situaties en tegenvallers horen bij opgroeien en jij als 
ouder kan daarbij helpen met de volgende drie tips:

1. Vooropgesteld is dat jij het beste wil voor je puber. 
Naast liefdevol opvoeden wil je je zoon of dochter hoop 
en optimisme meegeven. Het is belangrijk om hier een 
voorbeeld voor ze te zijn: laat zien wat wel kan en je 
altijd het beste uit een situatie probeert te halen.

2. Pubers kunnen jou het gevoel geven niets van je aan 
te nemen, maar kijken stiekem ook weer bij je af. Ver-
gis je niet in hun creativiteit en flexibiliteit. Zij komen 
soms met de raarste oplossingen, waar wij met onze 
volwassen brein niet aan denken. Ga het gesprek met 
ze aan en ga samen op zoek naar mogelijkheden in deze 
bizarre tijd.

3. Geef ze het gevoel dat ze wel mogen kiezen, want de 
maatregelen die ons opgelegd worden geven hun het 
gevoel dat de keuze is ontnomen. Jouw puber is bezig 
om z’n eigen mening te vormen. Blijf daarom in gesprek 
met je puber, ook als jullie meningen verschillen over 
bijvoorbeeld de zin en onzin van de maatregelen. Blijf 
wel uit de discussie, maar probeer een gesprek aan te 
gaan. Soms vraagt dit dat jij als ouder minder vertelt en 
meer gaat luisteren. Vraag meer naar hun mening en 
vraag ze kritisch na te denken. Pubers kunnen enorm 
goed out-of-the-box denken en jij als ouder kan dit sti-
muleren.

 
Lees HIER meer over tips hoe je met je tiener het onderwerp 
corona kunt bespreken.
Wil me meer info over lokale initiatieven, kijk dan HIER.

Activiteiten CJG in maart 2021

Workshop een gezond slaappatroon ontwikkelen
Als kinderen een goed slaappatroon hebben geniet het hele 
gezin hiervan. In deze workshop worden tips gegeven om je 
kind makkelijker naar bed te laten gaan, in bed te laten blij-
ven, door te laten slapen en ’s ochtends niet te vroeg uit bed 
te laten komen. Je krijgt ook informatie over de oorzaken van 
slaapproblemen. Met deze tips en informatie maak je een per-
soonlijk plan om de problemen rond het naar bed gaan en/of 
slapen aan te pakken.
Vrijdag 12 maart 9.00 – 11.00 uur

Webinar lentekriebels: seksualiteit bij kinderen
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling 
door en kunnen al vragen hebben over het thema. Tijdens de 
nationale Week van de Lentekriebels besteden veel scholen ex-
tra aandacht aan het thema seksualiteit bij kinderen. Goed dus 
om je als ouder ook voor te bereiden op dit onderwerp.
Vanaf 4 jaar worden kinderen nieuwsgierig. Ze worden ver-
liefd en krijgen later misschien te maken met gevoelens van 
schaamte en onzekerheid. Door aandacht te besteden aan sek-
sualiteit leren kinderen om respect te hebben voor zichzelf en 
anderen. Ze worden zich zo bewust van hun eigen en ander-
mans gevoelens, wensen en grenzen. Dit zorgt ervoor dat ze 
ook verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van 
relaties en seksualiteit.
Maar hoe maak je seksualiteit bespreekbaar met je kind? Hoe 
creëer je bijvoorbeeld een veilige omgeving waarin jouw kind 
vragen durft te stellen? Wat vind je belangrijk in de opvoeding? 
En hoe kun je jouw zoon of dochter helpen om het gevoel van 
eigenwaarde te ontwikkelen en te vergroten? Tijdens dit webi-
nar geven we antwoord op deze vragen. Dit webinar is geschikt 
voor ouders van kinderen van 3 t/m 12 jaar.
Donderdag 18 februari 20.00 – 21.30 uur via Webinargeek.

Lezing Zelfstandige tieners (12+)
De puberteit is de fase tussen kindertijd en volwassenheid. Een 
fase waarin tieners oefenen met eigen keuzes maken en ver-
antwoordelijkheden dragen. Met als doel om straks een gezond 
en gewenst zelfstandig leven te kunnen leiden. Om daar te 
komen kunnen we als ouders onze kinderen vaardigheden aan-
leren. Denk aan zelfdiscipline, problemen oplossen en vriend-
schappen onderhouden. Hoe je als ouder zorgt voor een goede 
balans tussen het zorgen voor je kind en (durven) loslaten.
Donderdag 25 maart 19.30 – 21.30 uur CJG Leudal, School-
straat 35 Heythuysen.
 
Gratis deelname.
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl

TERUG NAAR INHOUD

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Praten-over-coronavirus/Praten-over-corona-met-kinderen-en-jongeren
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