
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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MONDKAPJES. Vanaf maandag 27 september is de mondkapjesplicht op de Nederlandse middelbare scholen 
komen te vervallen. Daarmee eindigt het aanbieden van mondkapjes via de balie. Het totaalbedrag aan ver-
kochte mondkapjes bedraagt € 254,- en zal worden gedoneerd aan het Ronald McDonaldhuis.

OPEN DAGEN KALENDER MBO & INSCHRIJVEN MBO. Op onze open dagen kalender kunt u zien wanneer er open dagen 
zijn, maar ook hoe de leerling zich kan opgeven/inschrijven voor een meeloopdag. Daarnaast staat erin vanaf wanneer uw 
zoon of dochter zich kan inschrijven bij een bepaalde MBO-school. LEES VERDER ...

MEDEDELINGEN VAN HET BOEKENFONDS (locatie Heythuysen). In de eerste weken van het schooljaar hebben alle leer-
lingen het boekenpakket opgehaald. Het kan zijn dat er boeken ontbreken. Heel vervelend, maar dit wordt zo spoedig mogelijk 
opgelost. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er een boek te veel of dubbel in het pakket zit. LEES VERDER ...

STUDIE NA SCHOOL (SNS) (locatie Heythuysen). SNS geeft ondersteuning aan leerlingen die thuis moeilijk tot studeren 
komen. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat iedere leerling dezelfde kans krijgt om zo goed mogelijk te presteren. Zoek 
jij een rustige werkplek om huiswerk te maken? Dan biedt Sint Ursula kosteloos een ideale ondersteuning! LEES VERDER ...

BANDUREN (GENIUS HOURS) (locatie Heythuysen). Na de herfstvakantie beginnen wij met banduren op dinsdag les 1 en 2.  
Dit houdt in dat we starten met extra gerichte begeleiding aan leerlingen. Deze begeleiding kan vakspecifiek zijn, maar ook op 
het gebied van leren leren, plannen & organiseren, examenvrees, sociale vaardigheid en vertrouw op jezelf. LEES VERDER ...

ONLINE STUDIEKEUZE-EVENT | 5 OKTOBER (locatie Horn). Weet je nog helemaal niet wat je wilt studeren? Dan ben 
je hier op de juiste plek! Zuyd Hogeschool organiseert op dinsdag 5 oktober een online studiekeuze-event. Met het online 
studiekeuze-event kun je je oriënteren op onze opleidingen en chatten met onze studenten of adviseurs. LEES VERDER ...

X-PERIENCE GILDE WEERT (LOB VMBO). Het afgelopen jaar is er helaas weinig gebeurd op het gebied van LOB. Toch zullen 
de leerlingen in de examenklassen van het vmbo dit hun vervolgopleiding moeten kiezen. Om hen te helpen bij deze keuze 
gaan wij met alle leerlingen van het 4e leerjaar van het vmbo deelnemen aan de X-perience bij Gilde Weert. LEES VERDER ... 

WEBINARS OUDERS/STUDIEKIEZERS HBO/UNIVERSITEIT (locatie Horn). Het komend half jaar geeft Hermien Miltenburg 
als oudervoorlichter samen met studenten webinars over studiekeuze, studeren, het leenstelsel en een tussenjaar. Deze infor-
matieavonden zijn in het verleden enthousiast ontvangen door ouders en studiekiezers. LEES VERDER ...

MEDEDELINGEN VAN HET BOEKENFONDS (locatie Horn). Het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 
7e uur (om 14.40 uur) geopend. U kunt tot uiterlijk 15 oktober terecht voor reclames indien iets niet in orde is. Bij de leermid-
delen zijn, opdat u alle kunt controleren, de kopie van de bestellijsten en uitgifte lijsten gevoegd. LEES VERDER ...

GROOTVERPAKKINGEN VERBODEN (locatie Heythuysen). De Goedheiligman is nog lang niet in het land, maar de (groot-
verpakkingen) pepernoten zijn wel al een poos verkrijgbaar. Deze zijn niet toegestaan op school (net als grootverpakkingen 
chips e.d.), omdat we willen voorkomen dat het een rommeltje wordt. Samen zorgen we ervoor dat de school netjes blijft.

GEVONDEN VOORWERPEN (locatie Heythuysen). Er zijn nog veel gevonden voorwerpen van het vorig schooljaar die niet 
zijn opgehaald. Dus kijk eens even goed of je iets mist. Als je nog wat kwijt bent, dan kun je je melden bij dhr. Kanders bij de 
balie in de bovenbouwaula. 

de hyperlinks naar de jaarplanners van de beide locaties staan onderaan op de laatste pagina

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING: HET PTA (locatie Horn). Zoals op de ouderavond verteld is, maken de 
leerlingen van de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo verschillende soorten toetsen: o.a. proefwerken en schoolexamens. 
Op de website staan deze toetsen veelal gedetailleerd verwerkt in het toetsrooster. LEES VERDER ...

STUDYZONE & STUDYHALL 2021/2022 (locatie Horn). De StudyZone en StudyHall. Twee namen die op elkaar lijken en 
twee ruimtes die qua gebruik op elkaar lijken. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen tussen ‘Zone’ en ‘Hall’. In dit bulletin lees 
je wat dat verschil is en wanneer jij gebruik kunt maken van de verschillende ruimtes. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. Van 4 tot en met 10 oktober is het de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het thema: Vertel eens... 
Als ouder wil je graag weten wat er in je kind omgaat. Vooral als je merkt dat het niet zo lekker met je kind gaat. Maar hoe 
doe je dat? In deze bijdrage van het CJG vind je wat tips. Ook het activiteitenaanbod is opgenomen. LEES VERDER ...

mailto:?subject=
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X-PERIENCE GILDE WEERT (LOB VMBO)

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen

Het afgelopen jaar is er helaas weinig gebeurd op het 
gebied van LOB. Toch zullen de leerlingen in de exa-
menklassen van het vmbo dit jaar een keuze moe-
ten maken naar welke vervolgopleiding zij volgend jaar 
willen gaan. Om hen te helpen bij deze keuze gaan wij 
met alle leerlingen van het 4e leerjaar van het vmbo 
deelnemen aan de X-perience bij Gilde Weert. Voor 
de leerlingen van locatie Horn zal dit op 13 oktober 
plaatsvinden. De leerlingen van locatie Heythuysen 
zullen op woensdag 20 oktober deelnemen. Deze ac-
tiviteit is verplicht voor alle leerlingen van vmbo leer-
jaar 4. Vervoer per bus is vanuit school geregeld. 

Wat gaan we doen?
In hoofdlijnen is de X-perience een ‘beleef-moment’ 
in de diverse beroeps-/opleidingsdomeinen die Gilde 
Opleidingen aanbiedt. Zo helpen we bij het maken van 
de beste beroepskeuze door te ‘doen’. Alle Weert do-
meinen maar ook domeinen uit Roermond en Venlo 
geven een workshop. In totaal worden er dan 12 tot 17 
diverse workshops aangeboden. De leerlingen kiezen 
vooraf hun 2 favoriete workshops uit. De workshops 
worden gegeven op locatie Drakesteyn én in het Leer-
Lab (Theater de Huiskamer in Weert).

Programma:
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 – 13.30 Aankomst in Weert, de bussen zullen 
om 12.40 uur vertrekken in Horn/Heythuysen
13.30 – 14.15 welkom & workshopronde 1 
14.15 – 14.45 pauze en verplaatsen naar workshop 2
14.45 – 15.30 workshop ronde 2 & afsluiting
15.30 einde X-perience voor leerlingen, verzamelen en 
terug naar Horn/Heythuysen

Workshops:
Op dit moment worden de exacte workshops nog be-
sproken, maar het wordt een breed aanbod. Uiterlijk 
1-10 is het workshop aanbod definitief en krijgen de 
leerlingen een uitnodiging om in te schrijven. 

We gaan er een mooie en leerzame middag van ma-
ken!

Met vriendelijke groet, 

Namens de vmbo decanen van Sg Sint Ursula,
Geert Verstappen en Petra Koolen

OPEN DAGEN KALENDER MBO & INSCHRIJVEN MBO

Om een gedegen studiekeuze te kunnen maken, is 
het belangrijk om open dagen van vervolgopleidingen 
te bezoeken. Op de open dagen kalender kunt u zien 
wanneer er open dagen zijn, maar ook hoe de leerling 
zich kan opgeven/inschrijven voor een meeloopdag. 
Daarnaast staat erin vanaf wanneer uw zoon of doch-
ter zich kan inschrijven bij een bepaalde MBO-school. 
Ook voor de leerlingen van leerjaar 3 is het belangrijk 
om alvast open dagen van MBO-scholen te bezoeken. 
De open dagen kalender is in te zien via DEZE LINK.
Dit jaar vindt er geen MBO-4 avond plaats. Dus het 
belang om zelf de scholen te bezoeken is groot.
 
Inschrijven op een school is de verantwoordelijkheid 
van de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers. De in-
schrijving is pas definitief als er voldaan wordt aan 
2 dingen:
1. U moet uw zoon/dochter bij de vervolgopleiding 

naar keuze inschrijven op de website van de 
MBO school.

2. Deze vervolgopleiding moet het digitale door-
stroomdossier (DDD) ontvangen van uw zoon/
dochter.

Vanaf 1 oktober starten onze mentoren om dit DDD 
aan te maken met de leerlingen. De leerlingen moeten 
dit zelf gaan vullen. Hier staan algemene gegevens in 
maar ook competenties en vaardigheden van de leer-
lingen. De leerling moet een motivatie geven waarom 
hij/zij kiest voor een bepaalde vervolgopleiding. Het 
registratieproces is pas voltooid als het DDD is opge-
stuurd naar de vervolgopleiding en de leerling heeft 
zich bij de school ingeschreven (Alleen bij het Summa 
College voldoet alleen het opsturen van het DDD als 
inschrijving).
 
De leerling moet zich vóór 1 april hebben ingeschreven 
bij minimaal 1 vervolgopleiding. Vooral bij opleidingen 
met een numerus fixus (vol = vol), is het belangrijk dat 
de leerling zich snel inschrijft. Bij sommige opleidingen 
is een testdag of auditie verplicht. In beide gevallen is 
het natuurlijk verstandig om zich bij meerdere oplei-
dingen in te schrijven!

Meer informatie over vervolgopleidingen?
De volgende website is uitstekend geschikt voor ou-
ders en leerlingen om op zoek te gaan naar vervolg-
opleidingen: www.kiesmbo.nl

https://drive.google.com/file/d/1iJ7LmWn-yF4WJba3TRAdmAwTI0tMFdz8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iJ7LmWn-yF4WJba3TRAdmAwTI0tMFdz8/view?usp=sharing
http://www.kiesmbo.nl
http://www.kiesmbo.nl
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STUDIE NA SCHOOL (SNS) (locatie Heythuysen)

SNS geeft extra ondersteuning aan leerlingen die thuis 
moeilijk tot studeren komen. Op deze manier willen 
we ervoor zorgen dat iedere leerling dezelfde kans 
krijgt om zo goed mogelijk te presteren. 
Vind je thuis dus niet de rust, vind je het plannen van 
je huiswerk lastig, of heb je (nog) niet de discipline, 
om geconcentreerd met schoolwerk bezig te zijn? Dan 
biedt Sint Ursula kosteloos een ideale ondersteuning! 
Let op, SNS is geen bijles.
 
In de week van 11 oktober willen wij starten met SNS. 
• SNS zal plaatsvinden van maandag tot en met 

donderdag tijdens les 7, 8 en 9 op basis van vrij-
willigheid.Leerlingen kunnen zich opgeven, via het 
hieronder staande opgaveformulier.

• Leerlingen kunnen zich opgeven voor maximaal 3 
dagen en hierbij kan ook aangegeven worden of ze 
1,2 of 3 lesuren blijven.

• Wanneer een leerling zich opgeeft voor 3 lesuren 
dient deze leerling ook te blijven tot het einde. 
Denk hier dus goed over na.

• Leerlingen kunnen ook later in de periode instro-
men, mits er nog plaats is.

• Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de 
voorkeursdagen die je opgeeft. Je rooster en de 
hoeveelheid opgaven bepalen welke dag(en) je kan 
deelnemen aan SNS.

Aangezien het erg kort dag is tussen het moment van 
opgave en de aanvang van SNS zou het wenselijk zijn 
wanneer jullie zo snel mogelijk reageren. Leerlingen 
hebben dit reeds besproken tijdens de mentorles.
 
Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mail naar:  
j.roumen@ursula.nl
 
Interesse? Geef je op!
opgaveformulier
 
In je lesrooster zie je vervolgens vanaf week 41 2021 
de geplande momenten SNS verschijnen zodat je weet 
waar je op welk moment wordt verwacht.
 
Planning:
 

periode 1 week 41-50

periode 2 week 2-11

periode 3 week 12-21

periode 4 week 22-28

BANDUREN (GENIUS HOURS) (locatie Heythuysen)

Na de herfstvakantie beginnen wij in Heythuysen met 
de banduren (genius hours) op dinsdag lesuur 1 en 2. 
Dit houdt in dat we starten met extra gerichte begelei-
ding aan leerlingen. Deze begeleiding kan vakspecifiek 
zijn, maar ook op het gebied van leren leren, plannen 
& organiseren, examenvrees, sociale vaardigheid en 
vertrouw op jezelf.

De banduren zullen gegeven worden gedurende peri-
oden van een aantal weken (zie onderstaande tabel). 
Op die manier kunnen leerlingen gedurende het jaar 
met verschillende vakken en/of trainingen meedoen. 
De brugklas start in periode 2.
De begeleiding komt het best tot zijn recht als de 
groepsgrootte beperkt blijft en er specifiek gewerkt 
wordt aan onderdelen waarbij sommige leerlingen vo-
rig jaar achterstand hebben opgelopen. De vakdocen-
ten en de mentoren hebben dus een centrale rol bij 
het indelen van de leerlingen. 

Zodra er een indeling gemaakt is, zullen de betreffen-
de leerlingen in Zermelo op de hoogte gebracht wor-
den m.b.t. waar en wanneer ze verwacht worden. 

Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mail naar: 
d.groznik@ursula.nl.

Planning:

periode 1 week 44-51

periode 2 week 2-11

periode 3 week 12-21

periode 4 week 22-28

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

https://forms.gle/LTY7W68ybfWNpQDMA
mailto:d.groznik@ursula.nl
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MEDEDELINGEN VAN HET BOEKENFONDS (locatie Horn)

Openingstijden:
Het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend 
aan het 7e uur (om 14.40 uur) geopend. Schikt dit 
niet, dan kunt u per mail een afspraak maken: 
w.kiggen@ursula.nl.

Iets niet in orde?
U kunt tot uiterlijk 15 oktober terecht voor reclames 
indien iets niet in orde is. Bij de leermiddelen zijn, op-
dat u alle kunt controleren, de kopie van de bestellijs-
ten en uitgifte lijsten gevoegd.

TERUG NAAR INHOUD

INFORMATIE BETREFFENDE BOEKEN (locatie Heythuysen)

In de eerste weken van het schooljaar hebben alle 
leerlingen het boekenpakket opgehaald. Het kan zijn 
dat er een of meerdere boeken ontbreken. Heel ver-
velend, maar dit wordt zo spoedig mogelijk opgelost. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er een boek te 
veel of dubbel in het pakket zit. Mocht dit voorkomen, 
graag het boek zo snel mogelijk terugbrengen naar het 
boekenfonds.
 
Inloopuur boekenfonds (tot de herfstvakantie):
-     Leerjaar 1 en 2 dinsdag lesuur 2 (9.15 - 10.00 uur) 

in 022 of docentenwerkplek
-     Leerjaar 3 en 4 dinsdag lesuur 4 (11.10 - 11.55 uur) 

in 022 of docentenwerkplek
 
Aan het einde van het schooljaar moeten de boeken 
weer worden ingeleverd en wordt er gecontroleerd op 
schade. Het is van belang dat u met uw zoon/dochter/
pupil de boeken controleert op schade. Denk hierbij 
aan waterschade. Als dit bij het boekenfonds bekend 
is, staat er een aantekening in het boek. Vindt u scha-
de in een boek en staat er geen aantekening bij, stuur 
uw zoon/dochter/pupil met het betreffende boek naar 
het boekenfonds, zodat er iets aan gedaan kan wor-
den. Geef dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval bin-

nen 3 weken, door bij het boekenfonds.
Daarnaast staat voorin elk tekstboek een stempel, 
graag de naam en schooljaar invullen.
 
Tot slot nog een aantal tips:
-     Geen drinken in de schooltas bij de boeken
-     Als de schooltas niet waterdicht is, bescherm 

deze dan tegen regen
-     Gebruik geen rekbare kaften. Deze beschermen 

minder goed dan kaftpapier
-     De hoekjes en ruggen van de boeken hebben de 

meeste bescherming nodig. Deze kunnen evt. 
met tape verstevigd worden (over de kaft en 
niet op het boek zelf)

-     Plak geen kaftpapier vast aan de binnenkant 
van het boek

 
We hopen dat jullie hiermee voldoende geïnformeerd 
zijn. Mochten er toch nog vragen zijn dan horen we 
het graag.
 
Milou Hoeijmakers (boekenfonds leerjaar 1 en 2): 
m.hoeijmakers@ursula.nl
Ilona Franssen (boekenfonds leerjaar 3 en 4): 
i.franssen@ursula.nl

TERUG NAAR INHOUD

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING: HET PTA (locatie Horn)

Zoals op de ouderavond verteld is, maken de leer-
lingen van de bovenbouw van het vmbo, havo en 
vwo verschillende soorten toetsen: o.a. proefwerken 
en schoolexamens. Op de website staan deze toet-
sen veelal gedetailleerd (met de week van afname, de 
stofomschrijving en de weging) verwerkt in het toets-
rooster. Voor schoolexamens geldt dat deze toetsen 
meetellen voor het eindexamen: het gemiddelde van 

alle schoolexamenonderdelen van een vak met cen-
traal examen telt voor 50%; het centraal examen zelf 
voor de andere 50%. 

Dit en veel meer informatie over het school- en cen-
traal examen, zoals het examenreglement en het pro-
tocol bij onregelmatigheden, kunt u vinden op: 
https://sites.google.com/soml.nl/ursulahorn-trpta

TERUG NAAR INHOUD

mailto:w.kiggen%40ursula.nl?subject=
mailto:m.hoeijmakers@ursula.nl
mailto:i.franssen@ursula.nl
https://sites.google.com/soml.nl/ursulahorn-trpta
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ONLINE STUDIEKEUZE-EVENT | 5 OKTOBER (locatie Horn)

Weet je nog helemaal niet wat je wilt studeren? Dan 
ben je hier op de juiste plek! Zuyd Hogeschool orga-
niseert op dinsdag 5 oktober een online studiekeu-
ze-event. Met het online studiekeuze-event kun je je 
oriënteren op onze opleidingen en chatten met onze 
studenten of adviseurs. Kom meer te weten over stu-
deren aan het hbo. En luisteren je ouders mee? Er is 
ook een speciale voorlichting voor hen.

Geef je studiekeuzeproces een vliegende start en ont-
dek wat het beste bij jou past. Wil je al wat meer we-
ten over een bepaalde opleiding, dan raden we je aan 
om de Open Dagen in november te bezoeken. 

Aanmelden via: 
https://www.zuyd.nl/opendagen/studiekeuze-event

Datum   Tijd
5 oktober 2021 19.00-21.30 uur 

WEBINARS OUDERS/STUDIEKIEZERS HBO/UNIVERSITEIT (locatie Horn)

Het komend half jaar geeft Hermien Miltenburg als 
oudervoorlichter samen met studenten webinars over 
studiekeuze, studeren, het leenstelsel en een tussen-
jaar. Deze informatieavonden zijn in het verleden en-
thousiast ontvangen door ouders en studiekiezers.

De webinars zijn bedoeld voor ouders met een kind 
in de bovenbouw havo/vwo en de leerlingen zelf zijn 
natuurlijk ook welkom. De webinars gaan niet over 
een bepaalde opleiding of een bepaalde hogeschool 
of universiteit. Het gaat breed over een studie kiezen 
en studeren in het Hoger Onderwijs. De webinars du-
ren van 19.30-20.30. Er is volop gelegenheid voor het 
stellen van vragen.

Wilt u vooraf meer weten? 
Mail of bel gerust met Hermien Miltenburg.

Data, aanmelden en meer informatie:
• 19 oktober 2021 Aanmelden  

Meer informatie: Studeren is (ook) groeien als mens
• 17 november 2021 Aanmelden  

Meer informatie: Je interesses ontdekken
• 14 december 2021 Aanmelden  

Studeren met een belemmering
• 12 januari 2022 Aanmelden
• 16 februari 2022 Aanmelden
• 16 maart 2022 Aanmelden

Met vriendelijke groet,

Hermien Miltenburg
Oudervoorlichter Wageningen University & Research
Atlasgebouw, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen
0317484455, 0612951238
Facebook ‘ouders en studie’
Blog voor ouders www.studiekeuzekind.nl

TERUG NAAR INHOUD
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https://www.zuyd.nl/opendagen/studiekeuze-event
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/contact-hermien-miltenburg/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20211019_1/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studeren-is-ook-groeien-als-mens-webinar/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20211117_1/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/je-interesses-ontdekken-bij-studiekeuze-webinar/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20211214_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220112_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220216_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220316_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220316_1/
https://www.linkedin.com/in/hermienmiltenburg/
https://www.facebook.com/groups/592769481121301/
https://www.facebook.com/groups/592769481121301/
https://www.facebook.com/groups/592769481121301/
http://www.studiekeuzekind.nl/
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STUDYZONE & STUDYHALL 2021/2022 (locatie Horn)

Waar is de StudyZone voor?

De StudyZone is er voor alle leerlingen die individu-
eel of in groepjes willen werken aan hun studie. Hier 
kun je samenwerken, overleggen of onderzoek doen 
op een laptop, iPad of ander device. Je kunt hier na-
tuurlijk ook individueel aan je studie gaan werken. Dit 
is een plek waar je moet rekenen op geroezemoes van 
andere leerlingen die aan het werk zijn.

De StudyZone is niet de plek waar je je pauze kunt 
doorbrengen. Hiervoor is de C-aula bedoeld. Uiteraard 
kun je wel zaken uitlenen in de pauze. De stilteruimte 
naast de StudyZone is bedoeld voor leerlingen die in 
absolute rust willen leren of lezen. Hier mag dus niet 
gepraat worden. 

In de StudyZone zijn boeken aanwezig die je kunt le-
nen. Meneer Smits is de beheerder van de StudyZone 
en kan je dus verder helpen. Je mag in de StudyZone 
best wat water drinken, maar wees voorzichtig in de 
buurt van elektronische apparatuur. Wil je een boek of 
laptop lenen, dan moet je wel even je schoolpasje la-
ten zien. Wil je je begeven op het gebied van beeld- of 
geluidsbewerking? Dan kun je dan terecht op de twee 
iMacs die in de StudyZone staan. Het hele Adobe-pak-
ket (Photoshop, In-Design, Illustrator) staat erop. Te-
vens kun je met iMovie of GarageBand je creativiteit 
de vrije loop laten. 

De StudyZone heeft ook luisterboeken. Deze zijn spe-
ciaal aangeschaft voor alle leerlingen met een dys-
lexie- of medische verklaring, zodat voor hen 
het lezen van (Nederlandse of Duitse) boeken 
wat vergemakkelijkt wordt.

Mocht je vragen op ICT-gebied hebben, 
dan is er een servicebalie voor leerlingen 
aanwezig. Deze wordt bemand door me-
neer Pirson.

Openingstijden StudyZone:
Maandag: 8.00 - 16.30
Dinsdag: 8.00 - 16.30
Woensdag: 8.00 - 16.30
Donderdag: 8.00 - 16.30
Vrijdag: 8.00 - 16.00

Waar is de StudyHall voor?

In de StudyHall ga je aan het werk als in je rooster staat 
dat je in deze ruimte moet zijn. Het is dan waarschijn-
lijk zo dat er een les uitvalt en dat je dit al van jouw 
docent te horen hebt gekregen. Jouw docent heeft in 
Google Classroom bij zijn vak een opdracht klaargezet, 
waaraan je tijdens dat uur in de StudyHall gaat wer-
ken. Zo mis je niks van de leerstof. Als je eerder klaar 
bent met jouw opdracht heb je altijd een leesboek 
bij je en ga je hierin lezen totdat de bel gaat. In de 
StudyHall geef je anderen ook de kans om rustig aan 
het werk te gaan. Fluisterend overleg voeren mag hier 
dan ook zeker.

Natuurlijk mag je in deze ruimte gebruik maken van je 
laptop, iPad of ander device. Let er dan wel op dat je 
andere leerlingen rustig laat doorwerken en dat je ac-
tiviteiten gericht zijn op je studie. Indien je geen device 
hebt, kun je een laptop lenen bij de toezichthouder. Je 
mag hier best wat water drinken, maar wees voorzich-
tig in de buurt van elektronische apparatuur. 

De StudyHall is geopend op maandag t/m donderdag 
van lesuur 2 t/m 6. Op vrijdag is deze ruimte geopend 
van lesuur 2 t/m 4. Van maandag t/m woensdag zal 
meneer Janssen erop toezien dat alles goed verloopt 
in de StudyHall. Op donderdag en vrijdag doet meneer 
Smits dit. Je volgt natuurlijk altijd de aanwijzingen op 
die meneer Janssen en meneer Smits jou geven. Zo 
moet je bijvoorbeeld altijd jouw mobiele telefoon in 
één van de telefoontassen doen, zodat je niet afgeleid 
wordt tijdens jouw werk. Mocht je de telefoon nodig 
hebben voor jouw studie, dan vraag je aan de toe-

zichthouder of je deze even mag pakken.

Je mag alleen dóór de Stu-
dyHall lopen om van het 
ene naar het andere lo-

kaal te komen als meneer 
Janssen en meneer Smits 

de deuren van deze ruimte 
open hebben gezet. Zijn ze 

dicht, dan is er les en loop je 
om.

TERUG NAAR INHOUD
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CJG tip van de maand

VERTEL EENS ...
Van 4 tot en met 10 oktober is het de Week van de 
Opvoeding. Dit jaar is het thema: Vertel eens...

Als ouder wil je graag weten wat er in je kind omgaat. 
Vooral als je merkt dat het niet zo lekker met je kind 
gaat. Maar hoe doe je dat?

Hoe kun je als ouder in gesprek gaan met je puber? 
Hier 3 tips:

1. Pubers kunnen fel en brutaal uit de hoek komen 
waardoor je als ouder kunt denken: ‘zoek het lekker 
zelf uit’. Het hoort bij deze ontwikkelingsfase om 
zich af te zetten tegen de ouder(s) met als doel om 
uiteindelijk een zelfstandige volwassene te worden. 
Ook al zou je het soms niet zeggen en moet je als 
ouder sommige dingen loslaten, je kind heeft je ook 
nodig. Zoek daarom naar manieren om samen tijd 
door te brengen. Sluit daarbij aan bij de interesses 
van je kind.

2. Àls je kind met iets komt, luister, steun en denk 
mee. Neem het niet over, maar leer je kind om z’n 
eigen oplossingen te vinden. Kom er op terug.

3. Verdiep je in zijn/haar wereld: met wie gaat je kind 
om, nodig ze thuis uit. Wat doet je kind online? Stel 
vragen als: als je vrije tijd hebt, wat vind je dan leuk 
om te doen? Zet ik je als ouder ooit voor schut? Wat 
denk jij van tatoeages? Wie is je favoriete vlogger 
vandaag en waarom?

 
Wil je meer weten over de sociaal-emotionele ontwik-
keling van je puber? Kijk dan HIER.

Lezing Sociaal betrokken tieners (11-16 jaar)
Naarmate kinderen ouder worden, brengen ze 
steeds meer tijd buitenshuis door met (nieuwe) 
vrienden. Interesses veranderen en jongeren worden 
steeds zelfstandiger. Als ouder wil je dat jongeren 
op een veilige manier een sociaal netwerk opbou-
wen. Hoe kun je hen stimuleren en ondersteunen in 
deze fase?
Donderdag 21 oktober 19.30-21.30 uur CJG Maas-
gouw, Zandkuilweg 8 in Maasbracht
 
Cursus Kinderen in Echtscheidingssituaties (KIES)
Als ouders vorm je een veilige haven voor jouw 
kind(eren). Maar wat als jij en jouw partner beslui-
ten uit elkaar te gaan? Dit heeft een enorme impact 
op jullie gezin, en dus ook de kinderen. DE K.I.E.S 
cursus is speciaal Kinderen In Echtscheiding Situ-
atie en hun ouders. Het is belangrijk dat kinderen 
gehoord worden in deze situatie, dat ze een stem 
hebben en dat hun gedachten, gevoelens en wen-
sen en hopen ertoe doen. Niemand ‘kiest’ zomaar 
voor een scheiding, zeker kinderen niet. Maar hoe 
nu verder?
Start maandag 1 november 16.00-17.00 uur CJG 
Roermond, Bredeweg 239d in Roermond
Aanmelden via groepswerk@cjgml.nl
 
Gratis deelname voor alle activiteiten. Aanmelden 
kan ook via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl.

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.

Boekenfonds locatie Heythuysen: inloop onderbouw: dinsdag les 1 + 2, inloop bovenbouw dinsda les 4 (beide in 022 of werkplek doc.)
Boekenfonds locatie Horn: het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 7e uur (om 14.40 uur) geopend.

https://www.opvoeden.nl/overzicht/puber/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/sociaal-betrokken-tieners-lezing-maasgouw/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/kinderen-in-echtscheiding-situatie-weert/
http://www.cjgml.nl/
http://www.cjgml.nl/
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

