
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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ouders/leerlingenouders/leerlingen

SINT URSULA EN HET NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS (NPO). In maart 2021 werd bekend gemaakt dat de over-
heid start met een zeer uitgebreid Nationaal Programma Onderwijs, het NPO. De scholen krijgen gedurende 2,5 jaar extra geld 
om leerlingen extra ondersteuning te bieden om gerichtaan de slag te gaan. LEES VERDER ...

OUDERRAAD GAAT ERVOOR. In dit stukje, ingestuurd door de ouderraad, worden andere ouders geïnformeerd over de gang 
van zaken binnen de ouderraad. Voor de vergaderingen voor het volgend jaar wordt gekozen voor een nieuwe opzet: van 19u 
tot 20u vergaderen leden van de ouderraad Horn en Heythuysen en vanaf 20u sluit de schoolleiding aan. LEES VERDER ...

DIPLOMA-UITREIKING (locatie Heythuysen). De schoolcarrière van onze examenleerlingen zit er (bijna) op. De afsluiting 
van het laatste jaar is helaas heel anders gelopen dan wij in het begin van het schooljaar gehoopt hadden. Veel feestjes zijn 
helaas niet doorgegaan, maar gelukkig gaat de diploma-uitreiking gaat WEL door! LEES VERDER ...

ACTIVITEITEN EINDE SCHOOLJAAR (locatie Heythuysen). Om dit vreemde schooljaar toch nog prettig af te kunnen slui-
ten, hebben we leuke afsluitende actiteiten gepland. Lj. 1 gaat naar Toverland, lj. 2 naar de Efteling en lj. 3 gaat actief in de 
buitenlucht aan de slag. In dit bulletin vind je per leerjaar opgenomen waaraan je moet denken. LEES VERDER ...

GEPLAND ONDERHOUD LEERMIDDELEN VIA MAGISTER. Van vrijdagmiddag 9 juli, vijf uur, tot zaterdagochtend 10 juli, 
negen uur hebben  docenten en leerlingen geen toegang tot hun digitale leermiddelen. Samenwerkende leveranciers testen 
dan of de leermiddelenketen goed blijft werken, als zij wijzigingen voor het nieuwe schooljaar doorvoeren. LEES VERDER ... 

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.

WEBINAR ‘CORONA & GAMEN’. Wegens groot succes van de 1e editie van het webinar ‘Corona & Gamen’ zal de afdeling 
preventie van Vincent van Gogh dit nogmaals organiseren. Het webinar zal gehouden worden op 6 juli 2021, van 19:30–
20:30u via WebinarGeek en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema gamen en corona. LEES VERDER ...

NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. Ter informatie: de notulen van de meest recente MR-vergaderin-
gen zijn in te zien via de volgende links: VERSLAG MR 27-05-2021 en VERSLAG MR 17-06-2021.

BOEKENFONDS INLEVERMOMENT LEERJAAR 1-3(locatie Heythuysen). De datums voor het inleveren van de boeken voor 
leerjaar 1 t/m 3 zijn iets gewijzigd. In dit bulletin vinden jullie per leerjaar de exacte tijden. Neem voorafgaand aan het inleveren de  
boekenlijst goed door. LEES VERDER ...

INLEVERSCHEMA BOEKEN, KLUISJESSLEUTEL, BOSATLAS EN KLOKKENSPEL (locatie Horn). In dit bulletin vind je 
wanneer en hoe laat je de boeken in moet leveren. Zorg ervoor dat je op tijd bent. Kun je zelf de boeken op het 
genoemde moment niet inleveren, laat dit dan door een klasgeno(o)t(e) of iemand anders doen. LEES VERDER ...

ZELFTESTEN TIJDENS DE VAKANTIE. De overheid vraagt aan alle scholen in Nederland om de leerling zelftesten mee te 
geven voor de vakantie. Deze zijn bedoeld om te testen na terugkomst uit het buitenland en bij de opstart van het nieuwe 
schooljaar. De leerlingen van Sint Ursula kunnen vijf zelftesten ophalen bij het inleveren van de boeken. LEES VERDER ...

UPDATE UITSLAG EXAMENS 2021. In het vorige infobulletin hebben we de voorlopige uitslag van de examens gepubliceerd. 
Dat overzicht was nog niet volledig. Zo was de uitslag van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg vmbo nog niet bekend. 
Ook zijn er diverse leerlingen die hun examens over meerdere tijdvakken hebben verspreid. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De tip van de maand van het CJG gaat deze keer over ‘vakantie’. Daarnaast vind je in dit bulletin ook 
een overzicht van het activiteitenaanbod van het CJG voor de maanden juli en september. Speciale aandacht voor de webinar 
over puberbrein, die al meerdere keren tot grote tevredenheid aangeboden is. 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
https://drive.google.com/file/d/1n8gEuNpk3FL-HgZUieSUJVu-Q53OQvLS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1he2nMRgaXLHDL1QH4SEoaUSA8aXdhlQ1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1neHgBUPZnTefM1USQqkVxQAi4zvUlDDJ7QAO1hI5i0k/edit
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UPDATE UITSLAG EXAMENS 2021

In het vorige infobulletin voor ouders/
leerlingen hebben we de voorlopige 
uitslag van de examens gepubliceerd. 
Dat overzicht was nog niet volledig. 
Zo was de uitslag van de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg vmbo 
nog niet bekend. Ook zijn er diver-
se leerlingen die hun examens over 
meerdere tijdvakken hebben ver-
spreid, of die in het tweede tijdvak 
nog een herkansing hebben gemaakt 
om alsnog te kunnen slagen.

Basis en kader hebben de uitslag 16 
juni gekregen. Met trots kunnen we 
zeggen dat alle leerlingen van deze 

leerwegen in één keer zijn geslaagd: 
100% dus! Ook zijn we verheugd om 
te melden dat er behoorlijk wat leer-
lingen na tijdvak 2 nu ook kunnen 
zeggen dat ze geslaagd zijn. 

Voor enkele leerlingen is de spanning 
nóg niet voorbij: zij maken nog een 
examen in het derde tijdvak om daar-
na hopelijk hun diploma op te mogen 
komen halen. Wij wensen deze leer-
lingen uiteraard veel succes met de 
allerlaatste loodjes van dit schooljaar. 

In de onderstaande tabel zijn de cij-
fers in meer detail te bekijken.

 Heythuysen Horn Schoolbreed

 
vmbo-

bb
vmbo-

kb
vmbo-
gl/tl

vmbo-
tl havo vwo ath. gym.  

Na TV2          
deelnemers 16 30 50 93 102 82 55 27 373

gespreid examen 0 0 0 0 0 2 2 0 2

nog niet afgerond 0 0 0 0 0 1 1 0 1

          
afgerond 16 30 50 93 102 79 52 27 370

          
geslaagd 16 30 49 90 93 76 49 27 354

(nog) niet geslaagd 0 0 1 3 9 3 3 0 16

          
cum laude 0 1 0 3 3 3 1 2 10

          
percentage 100,0 100,0 98,0 96,8 91,2 96,2 94,2 100,0 95,7

TERUG NAAR INHOUD
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SINT URSULA EN HET NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS (NPO)

In maart 2021 werd bekend gemaakt dat de overheid 
start met een zeer uitgebreid Nationaal Programma 
Onderwijs, het NPO. De scholen krijgen gedurende 2,5 
jaar extra geld om leerlingen extra ondersteuning te 
bieden om gericht, volgens een eigen schoolprogram-
ma, aan de slag te gaan om de mogelijk achterstanden 
en hiaten die de afgelopen periode zijn ontstaan weg 
te werken. 

Voor de invulling van het schoolprogramma heeft de 
overheid een keuzemenu samengesteld waaruit de 
scholen, op basis van de analyse die iedere school 
maakt, een keuze moeten maken. Binnen het school-
programma van Sint Ursula is flexibiliteit een belangrijk 
onderdeel; daar waar nodig willen we tijdig kunnen 
bijsturen. Ook focus is een belangrijk onderdeel. 

De eerste opdracht om te komen tot een schoolpro-
gramma is het verzamelen van gegevens van de leer-
lingen (de zelfscan). In onderstaande infographic is het 
stappenplan op hoofdlijnen weergegeven.

Voor het komen tot de zelfscan hebben we de volgen-
de gegevens opgehaald:
●	 cijfermateriaal (Magister)
●	 tevredenheidsonderzoeken, enquête onderwijs op 

afstand
●	 informatie uit warme overdracht met de basis-

scholen
●	 informatie zorgcoördinatoren, vakgroepen, teams 

en mentoren
●	 vragenlijsten bij leerlingen
●	 gesprekken mentor en leerling, mentor en ouders
●	 overleg met leerlingenraad en ouderraad

In onderstaande infographic zijn de keuzes die Sint Ur-
sula voor de invulling van het schoolprogramma wil 
maken verder uitgewerkt.

a. Meer onderwijs (op maat)
Uit de opgehaalde informatie bij vakgroepen en leer-
lingen komt de wens duidelijk naar voren om extra 
gerichte begeleiding in te zetten bij leerlingen. Deze is 
gericht op extra ondersteuning vakspecifiek, maar ook 
op het leren leren en leren plannen. Hiervoor willen 
we in banduren extra lessen aanbieden. Voor de loca-
tie Heythuysen is dit een nieuwe stap. In Horn hebben 
we zo’n opzet al enige jaren met de Genius Hours en 
de keuzelessen in de bovenbouw havo/vwo. Dat aan-
bod willen we uitbreiden. Het is de bedoeling om in 
duidelijk kleinere groepen te gaan werken (maximaal 
15 leerlingen). Dat is goed mogelijk omdat alleen leer-
lingen die gerichte ondersteuning nodig hebben mee 
hoeven te doen. Het is de bedoeling om deze ban-
duren zoveel mogelijk aan het begin van de dag te 
plaatsen. Daarnaast willen we ook doorgaan met SNS 
(studie na school).

b. Mentoraat centraal
De mentor heeft op school natuurlijk al jarenlang een 
centrale plek in de begeleiding van de leerlingen. Die 
rol wordt nog belangrijker nu we goed in beeld moeten 

> > > lees verder op de volgende pagina > > >
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houden welke leerlingen ondersteuning nodig heb-
ben. Dit kan overigens ook op sociaal-emotioneel vlak 
zijn. Belangrijk hierbij is dat de mentor van de juiste 
informatie wordt voorzien, zodat vervolgens bijvoor-
beeld  keuzes kunnen worden gemaakt mbt onderwijs 
op maat . 

c. Effectiever onderwijs
In de kolom effectiever onderwijs staat een aantal za-
ken dat ook op de lange termijn effect moet hebben. 
Dat betekent dat op dit vlak wellicht niet onmiddellijk 
een heel groot resultaat te verwachten valt, maar dat 
we in overzichtelijke stappen de effecten op ons onder-
wijs verankeren voor de toekomst.
Bij feedback moet je breed denken. Het gaat in de 
eerste plaats om het geven van gericht commentaar 
op de vorderingen van de leerlingen. Het steeds op-
nieuw beantwoorden van de vragen: waar ga ik naartoe, 
hoe heb ik het gedaan en wat is de volgende stap, zal 
positief bijdragen aan het effect van de feedback. 

d. Overige aandachtspunten
Bij dit alles kan het gebruik van ICT natuurlijk niet over-
geslagen worden. We kunnen het ons niet permitteren 
om de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben 
opgedaan verloren te laten gaan. Het afgelopen jaar is 
gebleken hoe waardevol die zijn. Bovendien kan een 
aantal ontwikkelingen waar we eerder over spraken 
veel beter worden uitgevoerd met de inzet van ICT.

Ook de zorg zal komend schooljaar veel extra aandacht 
vragen. Veel van deze zorg zal via de mentor lopen, 
maar daarnaast zal er veel extra zorg, daar waar nodig, 
geboden worden door onze zorgcoördinatoren en leer-
lingbegeleiders. Afgelopen periode hebben onze leer-
lingen, op afstand, niet steeds de zorg kunnen krijgen 
waar ze recht op hebben. Om goed te kunnen preste-
ren is een goede ondersteuning op het sociaal-emoti-
onele vlak essentieel.

De komende jaren is het belangrijk dat we goed in de 
gaten houden of wat we doen ook het gewenste effect 
heeft. We zullen daarom starten met een schoolbre-
de werkgroep kwaliteitszorg die zich hier mede op zal 
richten. In de lente van 2022 willen we een eerste 
grote terugblik op de eerste periode van het NPO klaar 
hebben. Hierom zullen we komend schooljaar regel-
matig feedback ophalen bij onze leerlingen, medewer-
kers en ouders om te kijken of we moeten bijsturen 
om de gestelde doelen zo goed mogelijk te bereiken. 
Ook de overheid is op het moment nog bezig met een 
verdere uitwerking van de plannen, waardoor er nog 
eventuele wijzigingen kunnen komen.
 
Een belangrijk punt om toch te benoemen is dat we 
extra personeel nodig zullen hebben om onze plan-
nen te realiseren. Het lerarentekort is een beperken-
de factor, waar we rekening mee moeten houden, 

maar we hopen dat we in september met al 
onze plannen kunnen starten.

Hieronder een terugkoppeling van een aantal van de 
genoemde onderzoeken:
Dit schooljaar hebben we diverse onderzoeken afgeno-
men bij leerlingen en ouders. Deze gegevens hebben 
we gebruikt bij de invulling van het schoolprogramma 
(NPO) voor Sint Ursula.

a. Onderzoek afstandsonderwijs ouders

Totaaloverzicht Score BM
Afstandsonderwijs_Ouders 6,67 6,54

Stellingen Afstandsonderwijs & Ouders Score BM
1 Bent u tevreden over de communi-

catie vanuit school met betrekking 
tot het thuisonderwijs?

6,96 6,84

2 Bent u tevreden over het aangebo-
den rooster voor online lessen?

6,34 6,30

3 Voelt uw kind zich betrokken bij de 
online lessen?

6,51 6,39

4 Is uw kind bij thuisonderwijs gemo-
tiveerd om voor school te werken?

  6,60 6,38

5 Lukt het uw kind om bij thuisonder-
wijs de taken goed te plannen?

6,76 6,57

6 Bent u tevreden over de begeleiding 
vanuit school door de mentor (of 
coach, of klassenleraar)?

6,86 6,77

(de scores van Sint Ursula zijn afgezet tegen de benchmark)

Tops:

●	 informatie vanuit school is tijdig, voldoende en 
duidelijk

●	 ouders weten waar ze aan toe zijn (duidelijke ver-
betering met 1e lockdown)

●	 bij vragen is het aanspreekpunt duidelijk
●	 online rooster is grotendeels gelijk aan ‘gewone’ 

rooster
●	 controle op aanwezigheid
●	 door lessen van 30-minuten is er meer ruimte 

voor het maken van het huiswerk en kan de con-
centratie beter vastgehouden worden

●	 mentor goed bereikbaar en heeft leerlingen goed 
in beeld (62% van de ouders is tevreden tot zeer 
tevreden over de begeleiding door de mentor)

Tips:

●	 informatie meer doseren (soms meerdere mails 
per dag)

●	 ICT-vaardigheid van docenten (en leerlingen) is 
duidelijk gegroeid. Het is belangrijk om hier aan-
dacht aan te blijven besteden

●	 informatie gericht aan de doelgroep sturen (bijv. 
exameninfo alleen naar examenleerlingen)

●	 bij lessen van 30 minuten gaat (te) veel tijd ver-
loren aan aanwezigheidsregistratie en huiswerk-
controle

> > > lees verder op de volgende pagina > > >
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●	 lunchpauze is te vroeg
●	 meer aandacht voor sociale aspect (tijdens les 

aandacht voor het samenwerken aan bijv. een op-
dracht door meerdere leerlingen samen)

●	 contact met mentor soms teveel gericht op alleen 
de prestaties

●	 online durven leerlingen soms minder snel vragen 
te stellen. Kijken naar mogelijke andere aanpak 
om dit op te pakken

Algemeen:

●	 onderwijs op afstand is en blijft een second 
best-oplossing. Hopelijk mogen de leerlingen weer 
snel naar school, want de sociale contacten tussen 
de leerlingen onderling zijn minstens zo belangrijk 
als de leerresultaten (en zorgen ook voor een goe-

de bijdrage hieraan).

b. Onderzoek afstandsonderwijs leerlingen

Totaaloverzicht Score BM
Afstandsonderwijs_Leerlingen 6,74 6,44

Stellingen Afstandsonderwijs & 
Ouders

Score BM

1 Bent je tevreden over de 
online lessen

6,75 6,44

2 Zicht hebben op mogelijke 
achterstanden 

8,11 7,54

3 Didactiek van de online les-
sen

7,12 6,73

4 Begeleiding mentor 7,89 7,48
5 Vragen stellen tijdens de on-

line lessen
  8,12 7,88

5 Het thuis kunnen werken aan 
schoolwerk

8,55 8,31

6 Motivatie tijdens afstandson-
derwijs

6,48 6,28

Tops:

●	 online lessen van 30 minuten zijn precies lang ge-
noeg

●	 roosters zijn duidelijk en goed verdeeld
●	 verbetering merkbaar t.o.v. vorige lockdown
●	 duidelijke lessen (door de kortere tijd wordt er 

bondiger lesgegeven)
●	 de mentor luistert goed naar een leerling of hele 

klas en pakt zaken op als dat nodig is en maakt 
tijdens de mentorles ook tijd voor iets leuks

Tips:

●	 lessen van 30 minuten zijn te kort (met name bo-
venbouwleerlingen geven dit aan)

●	 weinig of geen wisseltijd tussen de lessen
●	 grote pauze (11:30 uur) te vroeg
●	 combinatie online lessen en lessen op school beter 

afstemmen
●	 online lessen minder leerzaam en leuk (ook con-

centratie en motivatie minder)
●	 thuis werken is lastig: je werkt in een omgeving 

die normaal dient om te ontspannen. 
●	 thuis spreekt je vaak niemand aan als je afdwaalt
●	 de mentor laat te weinig van zich horen en rea-

geert pas laat op mails. Soms krijgen we ook niet 
alle informatie tijdig door

Algemeen:

●	 leerlingen geven aan dat aanwezigheids- en huis-
werkcontrole helpt bij de motivatie. Verder vinden 
ze het belangrijk dat er ook ruimte is voor een 
praatje en dat er vragen gesteld kunnen worden. 
Ook het aanzetten van de camera is belangrijk om 
meer betrokken bij de les te zijn/blijven. Ook als 
de online lessen gevarieerd worden aangeboden 
helpt dit om de motivatie te vergroten (bijv. het 
gebruik van applicaties en de chatfunctie gebrui-
ken)

●	 wat duidelijk naar voren komt is dat de leerlingen 
de sociale contacten missen. Hierbij wordt ook het 
missen van het schoolritme, aansturing en contro-
le benoemd

●	 de leerlingen zijn ook bevraagd naar mogelijke 
achterstanden en hierbij specifieke vakken aan te 
geven waar ze extra ondersteuning voor zouden 
willen krijgen: 
1. wiskunde: op alle afdelingen (en alle scholen 

van SOML) wordt dit vak door de leerlingen 
benoemd 

2. biologie: ook het vak biologie wordt door veel 
leerlingen aangegeven (met name in de bo-
venbouw)

3. natuurkunde/nask1: het vak wordt vanaf leer-
jaar 3 vaak genoemd als vak

4. de kernvakken Engels en Nederlands worden 
wisselend benoemd

●	 bij de vraag ‘wat is belangrijk de komende maan-
den komt als top 3 uit de bus:
1. uitleg over de lesstof door de leraar 
2. contact met de klasgenoten 
3. mogelijkheid om op school samen te werken 

met klasgenoten

TERUG NAAR INHOUD
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GEPLAND ONDERHOUD LEERMIDDELEN VIA MAGISTER 

Van vrijdagmiddag negen juli, vijf uur, tot zaterdagoch-
tend tien juli, negen uur hebben  docenten en leer-
lingen geen toegang tot hun digitale leermiddelen. 
Samenwerkende leveranciers testen dan of de leer-
middelenketen goed blijft werken, als zij technische 
wijzigingen voor het nieuwe schooljaar doorvoeren. 
Het onderhoud is  noodzakelijk in de voorbereiding op 
een vlekkeloze start van schooljaar 2021 - 2022.  

Concreet  
Concreet betekent het onderhoud, dat de elektro-
nische leeromgeving (ELO) of het  schoolportaal 
tijdelijk geen toegang biedt tot een groot deel van 
het digitale lesmateriaal.  Andere functionaliteit in 

de ELO of het schoolportaal blijft wél toegankelijk, 
bijvoorbeeld roosters en cijfers. 

Waarom dán?  
Datum en tijdvenster voor het onderhoud zijn zo 
gekozen, dat de overlast minimaal is en in afstem-
ming tussen scholen, VO-raad en leveranciers. Bin-
nen dit tijdvenster is het gebruik  van digitaal les-
materiaal doorgaans zeer laag. Daarnaast is het van 
belang dat scholen nog  beschikbaar zijn voor even-
tueel her-testen vóórdat zij sluiten voor de zomer-
vakantie.  Contactpersonen bij de scholen worden 
over het onderhoud geïnformeerd door hun eigen  
leveranciers.

ZELFTESTEN TIJDENS DE VAKANTIE

De overheid vraagt aan alle scholen in Nederland 
om de leerling zelftesten mee te geven voor de 
vakantie. Deze zijn bedoeld om te testen na te-
rugkomst uit het buitenland (twee keer) en bij de 
opstart van het nieuwe schooljaar (twee keer).

De leerlingen van Sint Ursula kunnen vijf zelftest- 
en (een reserve) ophalen bij het inleveren van de 
boeken in week 29. In Horn en Heythuysen zullen 
de uitgiftepunten duidelijk herkenbaar zijn.

OUDERRAAD GAAT ERVOOR 

In dit stukje, ingestuurd door de ouderraad, worden 
andere ouders geïnformeerd over de gang van zaken 
binnen de ouderraad.
 
EEN GREEP uit de laatste vergadering: we kiezen voor 
een nieuwe opzet: van 19.00 tot 20.00 uur vergade-
ren leden van de ouderraad Horn en Heythuysen en 
vanaf 20.00 sluit de schoolleiding aan
 
VOOR 2021-2022 hebben we thema’s vastgesteld die 
we graag besproken zien. Deze worden door ouders 
en school voorbereid. Thema’s zoals zorgstructuur, 
passend onderwijs, sociale veiligheid en samenwerking 
tussen Horn en Heythuysen.
De schoolleiding deelt mee: de heropening was voor 
iedereen spannend, met nieuwe regels, zelftesten, 
vaccinatie al dan niet.  De meeste leerlingen zijn klaar 
met de examens. Er is goed en dankbaar gebruik ge-
maakt van de examentrainingen. Daarna worden wat 
vragen besproken: Hoe om te gaan met bevorderingen 
naar het nieuwe schooljaar. Presentatie NPO-gelden: 
hoe te besteden? Welke suggesties hebben wij als ou-
ders hiervoor?

VIER OUDERS nemen dit jaar afscheid van de ouder-
raad. Hoe gaan we dit vormgeven, en…..wie komt ons 
versterken? Heeft u zin om een vergadering bij te wo-
nen? Dat kan. Laat het ons weten.
 
VASTE PRIK: Ouders voor Ouders, lezing in december 
over digitale veiligheid, de datum volgt. FOCUS op BE-
ROEP zal plaatsvinden op 7.10.21.
 
SIGNALEN VAN OUDERS: De meeste ouders weten de 
school goed te bereiken voor individuele vragen. Voor 
algemene vragen en signalen kan er een mail gestuurd 
worden: oudersvoorouders.ursula@gmail.com  Er is 
verder nog gesproken over leesonderwijs, vormgeving 
van online lessen, beroepskeuze dagboek.
 
De volledige notulen kunt u vinden op de website van 
school.

De leden van de ouderraad wensen u een fijne vakan-
tie. 

Tot volgend schooljaar!

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD
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DIPLOMA-UITREIKING (locatie Heythuysen)

Beste leerling,
 
Gefeliciteerd! Jij bent geslaagd! Je schoolcarrière op 
Sint Ursula zit er (bijna) op. De afsluiting van jullie 
laatste jaar is helaas heel anders gelopen dan wij in 
het begin van het schooljaar gehoopt hadden. Ook dit 
schooljaar speelde corona een bepalende rol en zijn er 
vele activiteiten en feestjes niet doorgegaan...

Maar wij willen jullie natuurlijk niet zonder een feestje 
van school laten gaan: jullie diploma-uitreiking gaat 
WEL door! Anders dan anders natuurlijk, vanwege de 

corona-maatregelen, maar we gaan er evengoed wat 
moois van maken. In het onderstaande schema zie je 
wanneer we welke klassen op school verwachten voor 
de feestelijke uitreiking van jullie diploma’s.

INDELING DIPLOMA-UITREIKING 22 JULI

Tijd Sessie Aula Zaal 001

15:30-16:45 uur 1 4BK1

17:00-18:15 uur 2 4GT1 4BK2

18:30-19:45 uur 3 4GT2 4B1

TERUG NAAR INHOUD

MET DE BRUGKLASSEN NAAR TOVERLAND (locatie Heythuysen)

Op vrijdag 16 juli bezoekt leerjaar 1 attractiepark To-
verland en wordt dit bijzondere schooljaar op een leu-
ke en ontspannen manier afgesloten. 

Hieronder ziet u het dagprogramma voor deze dag. 
Indien uw zoon of dochter naar school wordt gebracht, 
willen wij verzoeken om uw zoon/dochter niet voor de 
school in en uit te laten stappen. De bussen hebben 
geen plek om veilig en verantwoord te parkeren als 
hier auto’s worden geparkeerd.

Programma 16 juli 2021 Benodigdheden

9.15u Aula OB (per klas 
verzamelen in 1 
klaslokaal)

* Lunchpakket
* Klein beetje zakgeld 
ca. €5,00/€7,50. 

9.15
-

9.30u

Per klas naar de 
bus (klas wordt 
omgeroepen)

9.30u Vertrek Bus
+/- 

10.00u
Aankomst 
Toverland

10.00u 
-

16.15u

Vrije tijd 
in het park

16.15u Verzamelen bij de 
mentor

16.30u Vertrek naar 
Heythuysen

+/- 

17.00u
Aankomst 
St. Ursula

Begeleiding: KPEU – EHUU – MHOU – RHEU – 
JBEU – DGIU – NREU – HSMU – CPAU – MKRU – 
MDEU (½ dag) 

Indien uw zoon/dochter op eigen gelegenheid naar het 
park gaat of langer in het park mag blijven, verzoeken 
wij u om dit middels een ondertekend briefje aan de 
mentor kenbaar te maken. Wij verwachten uw zoon/
dochter dan om 10.00 uur bij de parkingang zodat hij/
zij gezamenlijk met de klas het park naar binnen kan 
gaan. 

Indien uw zoon/dochter een jaarabonnement heeft 
kunt u dit vooraf reserveren. Geef dit alstublieft door 
aan de mentor. Uw zoon of dochter dient het pasje en 
het reserveerbewijs mee te nemen.

Met vriendelijke groet,

Mevr. M. Hoeijmakers
Mevr. M. Kropivsek 
Mevr. C. Palmen

  

> > > lees verder op de volgende pagina voor lj. 2 & lj. 3 > > >
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ACTIVITEIT LEERJAAR 2: NAAR DE EFTELING! (locatiue Heythuysen)

Op vrijdag 16 juli gaan we met alle leerlingen van leerjaar 2,  
locatie Heythuysen, op schoolreisje naar de Efteling! Leerlingen 
van leerjaar 2 krijgen binnenkort een brief met meer informatie 
over vertrek- en aankomsttijd en de geldende RIVM-maatregelen. 

ACTIVITEIT LEERJAAR 3: OUTDOOR! (locatie Heythuysen)

Beste leerlingen van leerjaar 3,
 
Donderdag 15 juli vindt de activiteit voor leerjaar 3 
plaats. Deze zal georganiseerd worden door Zipwire en 
zal bestaan uit een aantal outdoor groepsactiviteiten. 
Je wordt om 8.45 uur verwacht op de locatie van Sint 
Ursula Horn op het volgende adres:
 
Bergerweg 21
6085 AS Horn

 

Je dient met eigen vervoer naar de locatie te gaan, je 
kan de fiets neerzetten op de plek zoals aangegeven 
op de plattegrond. Dit is de eerste weg links voor het 
schoolgebouw. Hier zal een docent jullie opvangen en 
meenemen naar de activiteit.
 
Ook wanneer je met de auto of het openbaar vervoer 
komt dien je op deze plek te verzamelen.
 
Denk eraan om voldoende eten en drinken mee te ne-
men en sportkleding aan te doen. Het is niet mogelijk 
om je op de locatie om te kleden.
 
Kijk goed naar de weersverwachtingen en kleed je 
daarnaar, de activiteit zal buiten plaatsvinden.
 
De activiteit zal rond 12.30 uur afgelopen zijn.
 
Mocht je niet deel kunnen nemen, dan geef je dit aan 
bij de mentor. Je dient wel evengoed aanwezig te zijn 
bij de activiteit.
 
Met sportieve groet,
 
Dhr. R. Boogers
Dhr. J. Moors
Dhr. R. Kneepkens

TERUG NAAR INHOUD
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BOEKENFONDS INLEVERMOMENT LEERJAAR 1-3(locatie Heythuysen)

De datums voor het inleveren van de boeken voor 
leerjaar 1 t/m 3 zijn iets gewijzigd. HIerbij de exac-
te tijden. Neem voorafgaand aan het inleveren de  
boekenlijst goed door.

Leerjaar 1 (lokaal 022) -  donderdag 15 juli  leerjaar 
1 tijdens en na schooltijd

Tijdstip Klas

10.15 - 10.45 tijdens les EC MHOU 1GT1

11.15 - 11.45 tijdens les EC MHOU 1KGT1

12.00 - 12.30 tijdens ML MHOU 1k2 

13.15 - 13.45 tijdens les NE RHEU IFRU 1BKGT1

14.40 - 15.10 na laatste les IFRU en MHOU 1k1

Leerjaar 3 (lokaal 022) -  vrijdag 16 juli leerjaar 3

Tijdstip Klas

9.00 - 9.30 3b1 EO  
3b2 EO

9.30 - 10.00 3b2 PIE BWI ZW

10.00 - 10.30 3k1 

11.00 - 11.30 3k2

11.30 - 12.00 3gt1

12.00 - 12.30 3gt2

13.00 - 13.30 3gt3

Leerjaar 2 (lokaal 022) - maandag 19 juli leerjaar 2

Tijdstip Klas

9.00 - 9.30 2k1

9.30 - 10.00 2k2

10.00 - 10.30 2gt1

10.30 - 11.00 2gt2

11.00 - 11.30 2B1 

11.30 - 12.00 2B2

De leerlingen die een leen-iPad of laptop (met opla-
der) van school hebben dienen deze op hetzelfde mo-
ment in te leveren.

De leerlingen van leerjaar 2 moeten, tegelijk met hun 
boeken, ook de kluissleutel inleveren. Aan het begin 
van het nieuwe schooljaar krijgen leerlingen een nieu-
we kluissleutel. 

De leerlingen van leerjaar 3 die herkansingen hebben 
mogen na de laatste herkansing hun boeken inleveren! 
Ze moeten dus alles meenemen.

Mogelijke boetes dienen per pin betaald te worden. Dit 
kan niet contant worden voldaan!

Boeken Boetes
Boek kwijt Aanschafprijs
Verloren kluissleutel € 5,00
Beschadiging (boek > 2 jr) -
Beschadiging nog te repareren(boek <2 jr) € 10,00
Lader ipad / adapter laptop €25,00
Kabel ipad €30,00

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag.

Met vriendelijke groet,
Ilona Franssen en Milou Hoeijmakers

TERUG NAAR INHOUD

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1neHgBUPZnTefM1USQqkVxQAi4zvUlDDJ7QAO1hI5i0k/edit
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INLEVERSCHEMA BOEKEN, KLUISJESSLEUTEL, 
BOSATLAS EN KLOKKENSPEL (locatie Horn)

•  Voor een goed verloop is het handig dat je de boeken al in de juiste volgorde legt: 
 Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde,  
 nask, biologie, economie, M&O of BE, levo, muziek, ckv, Grieks en Latijn.

• Zorg dat je op tijd bent. Kijk dus goed in het schema. Kun je zelf de boeken op het onderstaande schema niet 
inleveren, laat dit dan door een klasgeno(o)t(e) of iemand anders doen.

• Er mag in je boeken niet met potlood of pen geschreven zijn.

• Voor studie in de vakantie kunnen alleen op vrijdag 23 juli 2021 (tijden volgen nog) boeken geleend worden 
tegen betaling van een borgsom van € 20,00. Deze boeken moeten worden ingeleverd bij het afhalen van de 
boeken op 6 september a.s. N.B.: Deze waarborg dient gepast betaald te worden.

 
Donderdag 15 juli 2021:
 

9.00 uur B1A 11.30 uur T2B 14.15 uur T3C

9.15 uur B1B 11.45 uur T2C 14.30 uur H3A

9.30 uur B1C 12.00 uur H2A 14.45 uur H3B

9.45 uur B1D 12.15 uur H2B 15.00 uur H3C

10.00 uur B1E 12.30 uur H2C 15.15 uur pauze

10.15 uur B1F 12.45 uur A2A 15.30 uur A3A

10.30 uur B1G 13.00 uur G2A 15.45 uur A3B

10.45 uur B1H 13.15 uur Pauze 16.00 uur C3A

11.00 uur pauze 13.45 uur T3A   

11.15uur T2A 14.00 uur T3B  

 
Vrijdag 16 juli 2021:
 

09.00 
uur

H4A  10.00 uur V4A  11.00 uur V5A

09.15 uur H4B  10.15 uur V4B  11.15 uur V5B

09.30 
uur

H4C  10.30 uur V4C  11.30 uur V5C

09.45 uur H4D  10.45 uur pauze    

TERUG NAAR INHOUD
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WEBINAR ‘CORONA & GAMEN’

Wegens groot succes van de eerste editie van het we-
binar ‘Corona & Gamen’ zal de afdeling preventie van 
Vincent van Gogh deze nogmaals organiseren. Het we-
binar zal gehouden worden op 6 juli 2021, van 19:30 
– 20:30 uur via WebinarGeek.

Hij is bestemd voor alle ouders en belangstellenden, 
in Noord- en Midden-Limburg, die geïnteresseerd 
zijn en vragen hebben over het thema gamen in / na  
coronatijd.

TERUG NAAR INHOUD

6 JULI 2021
CORONA & GAMEN

Informatieavond voor ouders

Online informatieavond voor ouders 
Tijdens de huidige pandemie en de beperkingen die deze met zich 

meebrengt, zijn jongeren geneigd om vaker en langer te gamen. 

Er wordt van ze gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. 

Dus dan maar een potje Fortnite, FIFA of Warzone, toch?

Op zich niks mis mee, sterker nog, zo kunnen ze nog in contact blijven 

met hun vrienden, waar ze op hun leeftijd veel behoefte aan hebben.

Maar wanneer wordt het te vaak? Of te veel? En zullen ze na corona 

hun oude activiteiten weer gaan oppakken? 

Alles was dicht, 
dus wat moesten 
jongeren met hun 

vrije tijd?

Wanneer zou ik 
mij zorgen 

moeten maken?

Dinsdag 6-7-2021
19:30 – 20:30 uur

Via WebinarGeek

Afdeling Preventie
Vincent van Gogh 
preventie@vvgi.nl

(088) 478 78 17

Hoe kan ik als 
ouder hiermee 

omgaan?

Bij deelname graag uiterlijk 4 juli 

23:59 uur inschrijven via deze link.
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NIEUWS VANUIT HET CJG
CJG TIP VAN DE MAAND: VAKANTIE
Tijdens de coronaperiode kunnen jongeren minder ge-
makkelijk zelf bepalen wie ze wanneer zien, ook in de 
vakantieperiode. Jongeren missen hun vrienden/con-
tacten, afleiding en perspectief. Voor de één is het 
thuis studeren prettig geweest, de ander vindt het vre-
selijk. In de media en ook op scholen is er aandacht 
en begrip gekomen voor het feit dat ook jongeren met 
eenzaamheid te maken hebben. Naarmate de coron-
acrisis langer duurt worden er steeds meer zorgen ge-
uit over eenzaamheid onder jongeren en hun sociale 
ontwikkeling. Movisie geeft tips voor jongeren en hun 
ouders.
 
Tips voor jongeren:
1.  Focus op mogelijkheden – het helpt om niet te 

veel te focussen op wat er niet kan, maar juist ook 
te kijken naar wat er wel allemaal mogelijk is. Zo 
kun je een nieuwe (of oude) hobby oppakken of 
meer gaan bewegen. Het kan helpen om te be-
denken wat de dingen waren waar je sociaal van 
kon opladen voordat corona begon. Als je bijvoor-
beeld van concerten hield, wat vond je daar leuk 
aan en hoe kan dat op een andere manier worden 
vormgegeven?

2.  Zorg voor ontspanning – sommige jongeren focus-
sen nog meer op de studie dan voorheen. Belang-
rijk voor alle jongeren is wel: staar je niet blind op 
je studie maar zorg ook goed voor ontspanning, 
zoals sport of sociale activiteiten die binnen de 
maatregelen passen. Gelukkig komen er steeds 
meer versoepelingen en mag er dus ook weer 
steeds meer.

3.  Zoek contact – face-to-face contact werkt beter 

dan alleen online contact. Maar online contacten 
zijn weer beter dan geen contacten. Zowel acti-
viteiten op sociaal gebied als bijvoorbeeld sport 
kunnen helpen om met eenzaamheid om te gaan. 
Daarbij is het goed om te onthouden dat wat voor 
jou werkt niet perse altijd voor de ander ook werkt.

 
Tips voor ouders
Voor ouders is het voornamelijk een kwestie van kijken 
naar wat er nodig is voor hun kinderen;
1.  Blijf in gesprek- blijven praten met je kind over 

hoe het gaat is één van de belangrijkste dingen. 
Belangrijk is om hierbij ook te observeren hoe je 
kind in zijn of haar vel zit en niet te snel conclusies 
te trekken. Niet iedereen heeft dezelfde behoef-
tes; sommige jongeren zijn gelukkig met online 
contacten en anderen willen graag samen met 
vrienden sporten.

2.  Maak ruimte voor het onderhouden van contacten 
– als je kind de neiging heeft zich terug te trek-
ken en door thuisonderwijs geen contacten meer 
op te zoeken, kun je als ouders proberen contact 
met anderen te stimuleren en faciliteren. Kijk waar 
jouw kind behoefte aan heeft en zoek samen naar 
oplossingen.

3.  Help jouw kind met een goede dagstructuur en 
ruimte voor ontspanning – als je kind thuis woont, 
kun je als ouder helpen een goede structuur in te 
bouwen. Bijvoorbeeld door samen te eten, op vas-
te tijden op te staan en/of bijvoorbeeld door elke 
dag samen naar buiten te gaan om te bewegen.

Wil je nog wat tips voor activiteiten in de vakantie? 
Kijk dan HIER.

TERUG NAAR INHOUD

> > > zie volgende pagina’s voor het activiteitenaanbod > > >

https://www.movisie.nl/
https://www.opvoeden.nl/activiteiten-in-de-vakantie-1467/
https://www.opvoeden.nl/activiteiten-in-de-vakantie-1467/
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Lezing Hoe verantwoordelijk is jouw puber (12+) 
Een van de grote uitdagingen van ouders is om jongeren te stimuleren om vaardigheden te 
ontwikkelen en om zelfstandig te worden. Hoe doe je dat? Dit is een geleidelijk proces. 
Meningsverschillen over discipline zijn soms onvermijdelijk. 
Wat kun je als ouders doen om jongeren in dit proces te steunen? Hoe kun je jongeren 
stimuleren deel te nemen aan het beslissingsproces binnen het gezin, zich respectvol en attent te 
gedragen, deel te nemen aan gezinsactiviteiten, gezond te leven en betrouwbaar en assertief te 
zijn? 
Donderdag 15 juli 19.30-21.30 uur CJG Echt-Susteren, Chatelainplein 33 in Echt (evt. digitaal via 
Zoom afhankelijk van de dan geldende Corona Maatregelen) 

Workshop Ruzie in het gezin verminderen (11+) 
Wanneer jongeren ruzie maken met andere gezinsleden, kan dit leiden tot vervelende situaties. 
Wat kun je als ouders in zo’n geval doen? Hoe kun je ruzies voorkomen en wat moet je wel of juist 
niet doen in het heetst van de strijd? We weten dat jongeren nog vaardigheden moeten 
ontwikkelen om problemen op een goede manier op te lossen. Hoe kun jij als ouder bijdragen 
aan deze leercurve? 
Tijdens deze workshop geven we antwoord op deze vragen en gaan we samen aan de slag met 
positieve opvoedvaardigheden. Dit alles met als doel om de harmonie in het gezin terug te 
vinden. 
Maandag 6 september 19.30-21.30 uur CJG Leudal, Schoolstraat 35 in Heythuysen (evt. digitaal 
via Zoom afhankelijk van de dan geldende Corona Maatregelen) 

Lezing Veerkrachtige kinderen opvoeden (0-12) 
Tijdens deze lezing geven we tips en adviezen hoe jij jouw zoon of dochter het beste kunt helpen 
om te gaan met emoties. Hoe reageren kinderen op verschillende emoties en waarom is dat 
soms anders dan wij verwachten? Hoe kun jij ze helpen om deze emoties een plekje te geven? 
Samen gaan we aan de slag. Middels de Triple P methodiek geven we tips en adviezen hoe je het 
beste met lastige situaties om kunt gaan. 
Donderdag 16 september 19.30-21.30 uur CJG Roerdalen, Past. Ceijssenstraat 5 in Sint 
Odiliënberg (evt. digitaal via Zoom afhankelijk van de dan geldende Corona Maatregelen) 

Gespreksgroep ASS-ouders 
Ben jij vader of moeder van een kind met ASS? 
Wil je je kind voorbereiden op een meer zelfstandig leven, voor als hij/zij straks volwassen is? 
Kom dan naar de gespreksgroep ASS-ouders! Samen met andere ouders praten over opvoeden en 
opgroeien van kinderen met ASS vanuit de EigenWijsheid van ouders. Deel en leer van elkaars 
ervaringen. Samen weet je meer dan alleen. Praten met andere ouders over opvoeden en 
opgroeien, ondersteunt jou bij de dagelijkse opvoeding. En het is nog gezellig ook! 
Dinsdag 21 september 19.30-21.30 uur CJG Echt-Susteren, Chatelainplein 33 in Echt. Aanmelden 
kan HIER 
 
Gratis deelname voor alle activiteiten. Aanmelden kan ook via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl              
 

https://www.cjgml.nl/single-post-name/hoe-verantwoordelijk-is-jouw-puber-lezing-echt-susteren/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/ruzies-in-het-gezin-verminderen-lezing-leudal/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/veerkrachtige-kinderen-opvoeden/
mailto:Ingrid.hovens%40cjgml.nl?subject=Aanmelden%20gespreksgroep%20ASS-ouders
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HET PUBERBREIN| WEBINAR 
In de puberteit vindt er een enorme ontwikkeling plaats in de hersenen. Jongeren leren om zelf 
weloverwogen keuzes te maken, maar dit doen ze door vallen en opstaan. In deze fase hebben 
ze hun ouders nodig om hen bij te sturen. Maar hoe doe je dat dan, bijsturen?  

Tijdens dit webinar geven we inzicht in het puberbrein van jongeren. Waarom denken pubers 
anders dan wij? Waarom reageren zij soms anders dan we verwachten? En hoe ga je om met al 
hun verschillende emoties?  

We bespreken het pubergedrag en geven wij tips en adviezen hoe je als ouder hiermee om kan 
gaan. We geven antwoord op onder andere de volgende vragen: 

 Waarom denken pubers anders dan wij?  
 Waarom zijn hun vrienden zo belangrijk?  
 Wat kan je als ouder doen in de opvoeding?  
 Hoe ga je in gesprek met je puber?  
 Waarom is social media zo belangrijk?  

HET PUBERBREIN 
08 juli 2021 
20.00 tot 21.30 uur 
Aanmelden kan hier, of via de link op onze website.   
 

 

Je kunt het webinar volgen vanaf je laptop, tablet of smartphone.  

 

 

https://amw-cjg.webinargeek.com/het-puberbrein?cst=aankondiging
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