
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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MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING ONDERWIJS MIDDEN-LIMBURG. Sint Ursula is een van de scholen van Stichting 
Onderwijs Midden-Limburg (SOML). De scholen van SOML hebben  de afgelopen jaren hard gewerkt aan de invulling van het 
meerjarenbeleidsplan ‘Leren voor de Toekomst’. Dit meerjarenbeleid was na 5 jaar aan vernieuwing toe. LEES VERDER ...

JIJ, DE LERAAR VOOR MORGEN…? Ben je nieuwsgierig en heb je altijd willen weten of leraar zijn iets voor jou is? Zit je in 3 
vmbo-g/t, 4 havo, 4 vwo of 5 vwo, geef je dan nu op voor het project ‘Jij, de leraar voor morgen...?’! Dit project gaat volgend 
schooljaar van start in het schooljaar. Voor extra info kun je terecht bij je mentor of bij de schoolopleiders. LEES VERDER ...

GYMLESSEN LEERJAAR 2 (locatie Heythuysen). Dat bewegen gezond is weten we allemaal, maar tijdens de lockdown 
bewegen we met zijn allen een stuk minder dan we gewend waren. Als gymdocenten zijn wij dan ook blij om jullie mede te 
mogen delen, dat vanaf week 12 voor leerjaar 2 weer gymlessen gegeven worden. LEES VERDER ...

MUZIEKAVOND 2021 (locatie Horn). Op woensdag 3 maart vond de jaarlijkse muziekavond plaats, dit jaar coronaproof: 
geen avond, geen publiek, geen traditionele afsluiting met het clusterkoor, maar een middag met de examenleerlingen H5 en 
V6 die hun muzikale kunsten toonden. Deze 38e editie werd de kortste ooit, echter zeker niet de minste! LEES VERDER ...

WEBINAR: STUDEREN OP EEN HBO OF UNIVERSITEIT (locatie Horn). In maart en april worden er webinars gegeven door de 
oudervoorlichter van Wageningen University & Research, over studiekeuze, studeren, studiekosten en tussenjaar. Deze webinars 
zijn bedoeld voor ouders met een kind in de bovenbouw havo of vwo. Ook leerlingen zijn van harte welkom. LEES VERDER ...

VOOR DE WIELERFANAAT: OPEN TRAININGEN JUMBO-VISMA ACADEMY. Vind jij wielrennen leuk? Dan is het volgende 
bericht misschien iets voor jou. Team Jumbo-Visma Academy organiseert Open Trainingen om jongeren kennis te laten maken 
met de wielersport. Vind je het gaaf om de sport te proberen? Doe dan mee met de gratis Open Trainingen! 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.

EEN BERICHTJE VAN HET CLUSTER V6 FILOSOFIE (locatie Horn). Leuk nieuws! Zoals sommigen van jullie misschien al heb-
ben gehoord heeft onze docent klassieke talen en filosofie, mevrouw d’Haese, onlangs een boek gepubliceerd samen met Frank 
Meester. In het boek worden de belangrijkste vrouwelijke filosofen tot nu toe besproken. Super interessant! LEES VERDER ...

NIEUWE LEERWEG, NIEUW PRAKTIJKGERICHT VAK (locatie Horn). Binnen afzienbare tijd wordt er gestart met ‘de nieu-
we leerweg’. Dit betekent dat de indeling van het vmbo gaat veranderen in vmbo-b/vmbo-k en ‘de nieuwe leerweg’ (voorheen 
vmbo-gl/tl). In leerjaar 3 en 4 dienen alle leerlingen dan verplicht een praktijkgericht vak af te sluiten.  LEES VERDER ...

PTA-TOETSEN LEERJAAR 3 EN 4 (locatie Heythuysen). Voor de leerlingen van lj. 3 en 4 is er in het rooster een moment 
gepland voor (grotere) PTA-toetsen. Dit is een vast moment in de week. Leerlingen zien dit toetsmoment in hun eigen rooster 
als TU (toetsuur). Vakcollega’s vermelden in Magister de leerstof voor de betreffende toets. We starten vanaf volgende week. 

VERTROUW OP JEZELF: TRAINING FAALANGST (locatie Heythuysen). Voor veel leerlingen is de overstap van de basis-
school naar een school voor voortgezet onderwijs een ingrijpende gebeurtenis. De meeste slaan zich wel door deze verande-
ringen heen, andere hebben daar meer moeite mee. Voor deze leerlingen bieden wij extra ondersteuning. 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


Infobulletin voor ouders/leerlingen  -  editie 13  -  18 maart 2021  -  schooljaar 2020/2021

Pagina 2 van 7Sint Ursula

MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING ONDERWIJS MIDDEN-LIMBURG

Beste ouders/verzorgers/leerlingen, 

Sint Ursula is een van de scholen van Stich-
ting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). De 
scholen van SOML hebben  de afgelopen jaren 
hard gewerkt aan de invulling van het meer-
jarenbeleidsplan ‘Leren voor de Toekomst’. Dit 
meerjarenbeleid was na 5 jaar aan vernieuwing 
toe. In 2020 hebben wij daarom, samen met 
het College van Bestuur en alle andere scho-
len die bij SOML horen, een nieuw meerjaren-
beleidsplan geschreven: ‘Pluk en verwonder’.  

Richting
Het meerjarenbeleidsplan van SOML staat vaak 
voor de meeste mensen ver af van de school. 
Dat begrijpen we. Toch vinden we het belang-
rijk om jullie hierover te informeren. Het beleid 
van de stichting is namelijk een wegwijzer voor 
alle SOML-scholen. We hebben bijvoorbeeld 
afgesproken dat we allemaal aan de slag gaan 
met een aantal speerpunten waaronder bur-
gerschap en gelijke kansen. We slaan dus de-
zelfde richting in, maar dat doen we allemaal 
op een andere manier. Daarover voert Sint 
Ursula regelmatig gesprekken met de mede-
zeggenschapsraad, de ouderraad en de leerlin-
genraad. Zo weten we zeker dat ons onderwijs 
past bij onze eigen leerlingen en collega’s, nu 
en in de toekomst. 

Keuzevrijheid
Bij SOML vinden we goed onderwijs en keu-
zevrijheid voor leerlingen heel belangrijk. Die 
keuzevrijheid zie je ook terug in de opzet van 
ons plan. Je kunt ervoor kiezen om alleen de 
tekeningen hiernaast te bekijken, de samen-
vattingen te lezen óf het hele meerjarenbe-
leidsplan grondig door te spitten. Voor (meer 
informatie over) het nieuwe meerjarenbeleids-
plan verwijzen wij jullie graag naar onze web-
site: www.soml.nl/pluk-en-verwonder.

Met vriendelijke groet, 
ook namens het College van Bestuur: 
Thieu Kikken en Paul Slegers, 

 Danny Hermans
 Directeur Sint Ursula

TERUG NAAR INHOUD

about:blank
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Ben je nieuwsgierig en heb je altijd willen weten of le-
raar zijn iets voor jou is? Zit je in 3 vmbo-g/t, 4 havo, 
4 vwo of 5 vwo, geef je dan nu op voor het project ‘Jij, 
de leraar voor morgen...?’!

Dit project gaat van start in het schooljaar 2021-2022. 
Voor extra informatie kun je terecht bij je mentor of bij 
de schoolopleiders mevrouw Snijders (locatie Heythuy-
sen) en mevrouw Boots (locatie Horn).

JIJ, DE LERAAR VOOR MORGEN...?
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VOOR DE WIELERFANAAT:
OPEN TRAININGEN JUMBO-VISMA ACADEMY

Vind jij wielrennen leuk? Dan is het volgende bericht 
misschien wel iets voor jou. Team Jumbo-Visma Aca-
demy organiseert Open Trainingen om jongeren kennis 
te laten maken met de wielersport. Ben jij tussen de 
13 en 17 jaar, heb je weinig tot geen ervaring met 
wielrennen en vind je het gaaf om de sport te probe-
ren? Doe dan mee met de gratis Open Trainingen!

Tijdens de Open Trainingen staat natuurlijk het wiel-
rennen centraal. Leer hoe je bochten rijdt, hoe je in 
een groep fietst en waar je nog meer op let tijdens 
het wielrennen. Tijdens de Open Training staat plezier 
altijd voorop. Zo ontdek jij op een leuke manier de 
wielersport!

De Open Trainingen worden georganiseerd in samen-
werking met wielerverenigingen en SportZeeland en 
mede mogelijk gemaakt door Limburg Cycling en de 
provincie Zeeland. De Open Trainingen vinden plaats 
op verschillende locaties. Jij kiest zelf waar en wanneer 
je deelneemt. Wielertrainers van betrokken wielerver-
enigingen verzorgen de Open Trainingen.

Het is mogelijk om je voor één of meerdere trainingen 
in te schrijven.

Klik op DEZE LINK voor meer informatie. 

GYMLESSEN LEERJAAR 2 (locatie Heythuysen)

Dat bewegen gezond is weten we allemaal, maar tij-
dens de lockdown bewegen we met zijn allen een stuk 
minder dan we gewend waren. Als gymdocenten zijn 
wij dan ook blij om jullie mede te mogen delen, dat 
vanaf week 12 voor leerjaar 2 weer gymlessen gegeven 
worden. Deze gymlessen geven wij, binnen de gelden-
de regels, op de atletiekbaan en op het voetbalveld. 
De gymlessen zijn gepland aansluitend aan het fysieke 
lesrooster. Dus van les 5 t/m 7 of van les 10 t/m 12.

Let op: er bestaat geen mogelijkheid om je op school 
om te kleden. Op de dag dat gym bij jou in het rooster 
staat, kom je in je sportkleding naar school (dus niet 
in spijkerbroek, rok of jurkje). Je kunt zelf naar de 

locaties toekomen na afloop van de lessen op school.

We zijn ervan ons bewust dat de leerlingen in de vier 
uur dat ze op school zijn geen pauze hebben gehad, 
dus de leerlingen krijgen de mogelijkheid om vooraf 
aan de gymles even iets te eten en drinken. Wij kij-
ken enorm uit naar de sportieve momenten met onze 
leerlingen.
Hopelijk hebben wij jullie hiermee voldoende geïnfor-
meerd, anders horen we het graag.

Namens de vakgroep l.o.,

Juul Sniedt

https://www.teamjumbovisma.nl/open-trainingen-team-jumbo-visma-academy-2021/
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VERTROUW OP JEZELF: TRAINING FAALANGST (locatie Heythuysen)

Voor veel leerlingen is de overstap van de basisschool 
naar een school voor voortgezet onderwijs een ingrij-
pende gebeurtenis. Ze moeten zich aanpassen aan 
een nieuw systeem, waarbij ze meestal elk lesuur met 
een andere leerkracht in een ander lokaal zitten. Daar-
bij komt dat zij tijdens de pubertijd gaan ontdekken 
dat andere vaardigheden gewenst zijn, die zij op dat 
moment vaak nog niet volledig bezitten. Of ze ervaren 
dat hun zelfvertrouwen niet meer zo groot is als ze 
dachten.
De meeste kinderen slaan zich wel door deze veran-
deringen heen en weten zich snel aan te passen aan 
hun nieuwe leventje. Bij andere kan dit leiden tot niet 
passend gedrag of tot faalangst.
Hoewel veel mensen hier last van hebben, kan het bij 
sommige zo hoog oplopen dat zij er hinder van gaan 

ondervinden. Daarom heeft onze school in haar bege-
leidingsprogramma van de leerlingen de training ‘ver-
trouw op jezelf’ in de brugklas opgenomen. 
De komende weken selecteren de mentoren leerlin-
gen in de brugklas die hiervoor in aanmerking komen. 
Mocht een leerling in aanmerking komen, dan neemt 
de mentor hierover contact met op met ouders/verzor-
gers. Daarnaast mogen leerlingen zich natuurlijk ook 
zelf melden bij de mentor.

De training wordt gegeven door de docenten mevr. A. 
van Cleef en dhr. N. Roumen en zal starten dinsdag 20 
april tijdens les 6, 7 en 8.
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de zorgco-
ordinator dhr. D. Gijsen. (d.gijsen@ursula.nl)

TERUG NAAR INHOUD

MUZIEKAVOND 2021 (locatie Horn)

Op woensdag 3 maart vond de jaarlijkse muziekavond 
plaats, dit jaar coronaproof: geen avond, geen pu-
bliek (uitgezonderd clusters muziek HV4 en V5), geen 
traditionele afsluiting met het clusterkoor, maar een 
middag met de examenleerlingen H5 en V6 die hun 
muzikale kunsten toonden. Deze 38e editie werd de 
kortste ooit, echter zeker niet de minste! Mooie op-
tredens met opvallend veel zang, veel gitaar en piano 
en weinig blazers. Qua stijl zoals gewoonlijk veel af-
wisseling, van het klassieke Sarabande tot het Portu-
gese Nós os dios, van mooie ballads als All I Want en 
een eigen geschreven song Angel tot een spectaculair 
uitgevoerde Spaanse dans op marimba! Knap hoe de 
leerlingen, ondanks de beperkingen door corona van 
het afgelopen jaar, toch dit resultaat lieten zien en 
horen! Nieuw dit jaar: publiek (leerlingen HV4 en V5) 

dat meteen na elk optreden via smartphone een korte 
beoordeling invulde.

Een bedankje is hier op zijn plaats voor alle deelne-
mers, de overige aanwezige clusters muziek die het 
publiek vormden, het T-team voor het goed verzorgen 
van de techniek en niet te vergeten de uitstekende 
presentatie door mevrouw Claase, die, net 2 dagen 
in dienst van Ursula, bereid was om dit voor haar re-
kening te nemen. We hopen dat we het volgend jaar 
weer een volwaardige muziekavond krijgen zonder co-
ronabeperkingen. Op naar editie 39!

Namens de vakgroep muziek, 
F. Mennen

mailto:d.gijsen@ursula.nl
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EEN BERICHTJE VAN HET CLUSTER V6 FILOSOFIE (locatie Horn)

Leuk nieuws! Zoals sommigen van jullie misschien al 
hebben gehoord heeft onze docent klassieke talen en 
filosofie, mevrouw d’Haese, onlangs een boek gepubli-
ceerd samen met filosoof Frank Meester. In het boek 
worden de belangrijkste vrouwelijke filosofen tot nu 
toe besproken. Super interessant, want het gaat bijna 
altijd alleen maar over mannelijke filosofen. Wij zijn 
als klas natuurlijk heel erg trots op onze lerares en op 
deze bijzondere prestatie en we willen haar daarom 
even in het zonnetje zetten door op deze manier het 
nieuws te delen. 
Mocht je dus geïnteresseerd zijn in filosofie of gewoon 
het boek van je lerares of collega willen lezen, lees 
dan haar boek “De zijkant van de filosofie”. Het boek 
is te bestellen via DEZE LINK, of wellicht bij je lokale 
boekhandel.
 
We hopen dat velen het boek zullen gaan lezen, wij 
zijn in ieder geval super benieuwd en enthousiast!! 
 
Liefs,
V6 filosofie

TERUG NAAR INHOUD

NIEUWE LEERWEG, NIEUW PRAKTIJKGERICHT VAK (locatie Horn)

Binnen afzienbare tijd wordt er gestart met ‘de nieuwe 
leerweg’. Dit betekent dat de indeling van het vmbo 
gaat veranderen in vmbo-b/vmbo-k en ‘de nieuwe 
leerweg’ (voorheen vmbo-gl/tl). De gemengde leer-
weg en de theoretische leerweg van het vmbo houden 
per 2024 op te bestaan. In leerjaar 3 en 4 dienen alle 
leerlingen dan verplicht een praktijkgericht vak af te 
sluiten (SE of CSPE). 
Naast de bestaande praktijkgerichte vakken BWI, PIE, 
E&O en Z&W (locatie Heythuysen) zijn we voornemens 
het vak D&T (design & technology) als praktijkgericht 
vak voor de leerlingen van de nieuwe leerweg aan te 
bieden op de locatie Horn. Vanaf schooljaar 2021-2022 
starten we in leerjaar 3 van het vmbo-t met een pilot 
voor het vak D&T om de inhoud van het programma 
en de bijpassende didactiek te testen. Per 2024-2025 
staat D&T als praktijkgericht vak op de lessentabel van 
de nieuwe leerweg. In deze bijlage kunt u meer lezen 
over de nieuwe leerweg.
Het vak D&T zal synchroon worden geroosterd aan de 
Genius Hours (2 lesuren). Leerlingen die D&T volgen, 
volgen dus geen Genius Hours. Er kunnen maximaal 
20 leerlingen deelnemen aan deze pilotgroep. De se-
lectie van de leerlingen vindt plaats op basis van ge-
schiktheid (bindend advies docent D&T) en staat los 
van het reguliere keuzetraject in klas T2.  Mochten er 

te veel leerlingen zijn, dan wordt er geloot/gekeken 
naar het tijdstip van inschrijving. Een vermelding op 
het diploma is niet mogelijk, wel ontvangen de leerlin-
gen een certificaat.

De leerlingen krijgen meer informatie over de pilot 
D&T tijdens de mentorlessen. Ook ontvangen zij deze 
flyer. Leerlingen kunnen zich inschrijven via het Google 
Form dat te vinden is in Google Classroom.
 
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u zich wenden 
tot mevr. M. Voermans: m.voermans@ursula.nl.

https://www.boomfilosofie.nl/product/100-9755_De-zijkant-van-de-filosofie
https://drive.google.com/file/d/1o28BHmxX1j3wyGmLBetRmSZYX5VgZqrF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KlWztcltI7wVHEdrI1RZL26zWb0e3Uw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KlWztcltI7wVHEdrI1RZL26zWb0e3Uw0/view?usp=sharing
mailto:m.voermans%40ursula.nl?subject=
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WEBINAR: STUDEREN OP EEN HBO OF UNIVERSITEIT (locatie Horn)

Geachte ouder(s),

Ook in maart en april mag ik weer een webinar geven 
over studiekeuze, studeren, studiekosten en tussen-
jaar. Deze webinars zijn bedoeld voor ouders met een 
kind in de bovenbouw havo of vwo. De leerlingen zelf 
zijn natuurlijk ook van harte welkom. De webinars zijn 
van 19.30-20.30.

Het webinar richt zich op studeren op een hbo of 
uni-versiteit. Het gaat niet over een speciaal 
instituut of opleiding. Twee studenten, een jongen 
en een meisje, verstellen aan de hand van de dia’s, 
hun persoonlijke verhaal. Ik zal als ‘oudervoorlichter’ 
tips & tricks geven voor ouders.

Op basis van de vragen die ik bij vorige webinars heb 
gekregen heb ik twee thema’s gekozen:

23 maart: Wat maakt studiekeuze lastig?
Ouders en aanstaande studenten vinden het lastig 
zicht te krijgen op de kosten van studeren. Ook willen 
ze weten welke toeslagen er zijn en hoe het zit met 
de studiefinanciering. Via deze link kunt u zien welke 
financiële aspecten we zullen behandelen. Studenten 
delen hun ervaringen. Hoe hebben ze geleerd met geld 
om te gaan?
Wat kun je als ouder doen als je kind geen enkele 
studie interessant vindt en niet gemotiveerd is voor 
studiekeuze?
Het lijkt een luxeprobleem, maar wat doe je als studie- 

kiezer als je heel veel leuk vindt en maar geen keuze 
kunt maken? De twee studenten die 23 maart aan het 
woord komen hebben dit meegemaakt en delen hun 
ervaringen. Meer informatie en aanmelden via deze 
link.

Tülay Dalmis, studiekeuzecoach van een hogeschool, 
zal ook een inbreng hebben.

21 april: Een klik voelen voor een opleiding
Studiekiezers kunnen soms heel lang twijfelen tussen 
2-3 studies. Maar hoe weet je nu wat precies de goe-
de opleiding is? Een ‘klik’ voelen bij je opleiding geeft 
een goede indicatie. Voel je die klik niet, dan moet je 
verder zoeken, soms naar een minder voor de hand 
liggende opleiding. Vanavond vertellen twee studenten 
meer over hun zoektocht. Meer informatie en aanmel-
den via deze link. 

Er wordt tijdens de webinars voor geen enkele oplei-
ding of instituut reclame gemaakt, aanmelden is vrij-
blijvend, we doen niets met de e-mailadressen. Tijdens 
het webinar, maar ook daarna, kunnen er vragen ge-
steld worden.

Met vriendelijke groet, 

Hermien Miltenburg
oudervoorlichter Wageningen University & Research

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/te-veel-studies-vragen-over-geld-webinar-23-maart/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/te-veel-studies-vragen-over-geld-webinar-23-maart/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/te-veel-studies-vragen-over-geld-webinar-23-maart/
https://www.linkedin.com/in/t%C3%BClay-dalmis-6731491a/?msgControlName=reply_to_sender&msgConversationId=6009049280487190528&msgOverlay=true
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/een-klik-voelen-bij-de-opleiding-waar-je-voor-gaat/

