
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op SG Sint Ursula plaatsvinden. Het infobulletin verschijnt op vastgestelde 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

ACTIE VOEDSELBANK. We leven in een moeilijke, maar ook mooie tijd. Moeilijk omdat het niet altijd vanzelfsprekend is om 
elkaar vast te houden en om te doen wat je wilt doen. Mooi ook, omdat juist nu ook veel mensen laten zien hoe belangrijk het 
is om er te zijn voor elkaar. Daarom willen wij de voedselbank in Roermond een steuntje in de rug geven. LEES VERDER ...

CONCEPT-NOTULEN MR-VERGADERINGEN. Vanuit de MR willen wij graag geregeld de achterban informeren over zaken 
die met de schoolleiding worden besproken. Voorheen werden vastgestelde notulen gedeeld via het bulletin. Er kan echter al 
gauw anderhalve maand of meer zitten tussen het moment van vergaderen en het moment van vaststellen. LEES VERDER ...

AFGELASTING INFO-AVOND SOCIALE MEDIA & PUBERS. Helaas moeten wij mededelen dat de geplande informatieavond 
over ‘de valkuilen van social media voor pubers’ i.v.m. corona geen doorgang kan vinden. Deze avond zal verplaatst worden 
naar 2022. De aankondiging zal dan weer via het informatiebulletin gecommuniceerd worden. LEES VERDER ...

STUDIE NA SCHOOL (locatie Heythuysen). De eerste periode van SNS loopt langzaam ten einde. De aanmeldingen ver-
liepen wat moeizaam in het begin, maar we hebben in de loop van de eerste periode steeds meer aanmeldingen ontvangen.
In de week van 10 januari starten we met de tweede periode SNS. LEES VERDER ...

COLLEGE OVER EFFECTIEVE LEERSTRATEGIEËN (locatie Horn). Leerlingen van vwo 4 hebben op dinsdag 23 november 
een college gevolgd over effectieve leerstrategieën. Dit college werd verzorgd door dr. Gino Camp van de Open Universiteit. 
Leerlingen Julia van Heugten en Lieke Hamer vertellen over het gevolgde college: LEES VERDER ...

CJG TIP VAN DE MAAND: RISICOGEDRAG. Dat jongeren risicogedrag vertonen is niet nieuw. Ze zijn op zoek naar hun 
identiteit waarbij ze zich afzetten tegen hun ouders. Daarnaast zijn de hersenen nog niet volgroeid waardoor de ‘rem’ in de 
hersenen nog niet goed werkt. Wat kun je doen als jouw puber risicogedrag vertoont? LEES VERDER ...

BIJLES VOOR EN DOOR LEERLINGEN. Twee jaar geleden zijn we gestart met een nieuwe vorm van bijles, waarbij leerlingen 
elkaar bijles geven. Het is gebleken dat leerlingen hier graag gebruik van maken. Dit schooljaar zetten we de bijlessen daarom 
graag weer voort. Hoe dat ook alweer in z’n werk gaat? Je leest het in dit bulletin! LEES VERDER ... 

INHALEN TOETSEN EN SCHOOLEXAMENS (locatie Horn). Op woensdag 15 december is er vanaf 13.10 uur in b208 de 
mogelijkheid om, na inschrijving, gemiste schoolexamens in te halen. We hopen dat het niet gebeurt, maar het zou kunnen 
dat je een of meerdere toetsen mist in de aankomende toetsweek. LEES VERDER ...

ZET EEN STREEP DOOR DISCRIMINATIE (locatie Horn). Wij willen een veilige en prettige school zijn voor iedereen, maar 
toch bereiken ons helaas geluiden van leerlingen die op een onprettige, discriminerende wijze worden benaderd. Daar kunnen 
wij samen een vuist tegen maken!LEES VERDER ...

NIEUWE LEERLINGCOÖRDINATOREN (locatie Horn). Met ingang van 1 december is dhr. J. Jansen gestopt als leerlingco-
ordinator voor de bovenbouw havo/vwo. Daarom zijn er voor drie afdelingen nieuwe leerlingcoördinatoren aangesteld: dhr. J. 
Verstappen voor 2/3 havo/vwo, dhr. T. Beek voor 4/5 havo en dhr. R. Hermans voor 4/5/6 vwo. LEES VERDER ...

PAUZERUIMTE IN E-AULA (locatie Horn). De regering vraagt aan scholen om de pauzes waar mogelijk te spreiden. Met 
ingang van vandaag kan er daarom tijdelijk in een deel van de e-aula worden gepauzeerd. Tijdens tussenuren is de e-aula niet 
in gebruik en kun je naar de c-aula gaan.

DOORLOOP STUDYHALL (locatie Horn). In een vorig bulletin heb je kunnen lezen welke regels er gelden rondom de Study- 
Hall. Je hebt hier kunnen lezen dat je niet door de StudyHall loopt als de deuren gesloten zijn. Dit geldt ook tijdens de leswissel. 
Kies je route naar het volgende lokaal dus goed, zodat je niet door de StudyHall hoeft te lopen. We rekenen op je medewerking!

INFOAVOND T4-H4. De infoavond voor t4-leerlingen die na het behalen van hun diploma naar het havo willen doorstromen 
is door de huidige situatie rondom corona verplaatst van maandag 6/12/2021 naar maandag 7/02/2022 (19.30 tot 20.30). 
We willen deze bijeenkomst in fysieke vorm op school laten doorgaan en zullen de betrokkenen later nogmaals uitnodigen.

BETREDEN PODIUM IN DE AULA NIET TOEGESTAAN (locatie Horn). We zien dat leerlingen tijdens pauzes het podium op 
gaan. Hier staan, hangen en liggen dure lampen en apparatuur die erg kwetsbaar zijn. Dus het podium is Off Limits!

WEBINARS OVER STUDIEKEUZE EN STUDEREN (locatie Horn). Hermien Miltenburg (van Wageningen University) verzorgt 
webinars voor ouders over studiekeuze en studeren op een hbo of universiteit. Elk webinar heeft een eigen thema en studen-
ten delen hun persoonlijke ervaringen. Het gaat hierbij niet om een bepaalde opleiding of opleidingsinstituut. LEES VERDER ...

10 DECEMBER: PAARSE VRIJDAG. Op 10/12/2021 organiseren we Paarse Vrijdag. Dit is een dag waarop mensen door het 
dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren. Deze 
dag werd voor het eerst gehouden in 2010 en vindt in Nederland altijd plaats op de 2e vrijdag van december. LEES VERDER ...
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ACTIE VOEDSELBANK

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
 
We leven in een moeilijke, maar ook mooie tijd. Moeilijk om-
dat het niet altijd meer vanzelfsprekend is om elkaar vast te 
houden en om te doen wat je wilt doen. Mooi ook, omdat 
juist nu ook veel mensen laten zien hoe belangrijk en fijn 
het is om er te zijn voor elkaar.
 
Juist nu we zien dat veel mensen het zwaar hebben, willen 
we iets doen voor een ander. De voedselbank in Roer-
mond heeft het moeilijk. Ook in ons voedingsgebied is 
die voedselbank werkzaam. Er zijn meer mensen die hier 
gebruik van moeten maken, terwijl er minder sponsoren 
zijn. Daarom vragen we jullie, onze leerlingen en hun 
families: laten we hen samen een steuntje in de rug 
geven.
 
We willen dat als volgt doen:
In de week van 6 t/m 10 december wordt er tijdens 
de mentorles aandacht besteed aan dit onderwerp. In 
de week van 13 t/m 17 december vragen wij al onze 
leerlingen om één of meerdere producten van de 
bijgevoegde lijst mee te nemen. Zo hopen wij heel 
veel houdbare producten op te halen.
 
We hopen dat we samen de schouders eronder 
zetten en dat we op deze manier heel veel pro-
ducten kunnen ophalen voor de Voedselbank.
In de rechterkolom vindt u een flyer.
 
Hartelijke groet, 
 
De schoolleiding
 

Producten
• Soep
• Macaroni / spaghetti / bami / mie / rijst
• Pastasaus
• Blikken groenten/ fruit/ knaks
• Koffie/ thee (pads/ zakjes)
• Suiker
• Pindakaas / hagelslag / jam
• Olie / margarine / braadboter 
• Waspoeder / tandpasta / zeep / shampoo / douchegel
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BIJLES VOOR EN DOOR LEERLINGEN
Twee jaar geleden zijn we gestart met een nieuwe vorm van 
bijles, waarbij leerlingen elkaar bijles geven. Het is gebleken 
dat leerlingen hier graag gebruik van maken. Dit schooljaar 
zetten we de bijlessen daarom graag weer voort.

Wat houdt het ook alweer in?
• De leerling die bijles geeft, mag €7,50 per uur vragen 

voor de bijles (een prima uurloon voor de gemiddelde 
16- of 17-jarige). De betaling regelen de leerlingen on-
derling, school is hierin geen partij.

• De leerling die bijles neemt, krijgt op leerlingniveau uit-
leg.

• De leerlingen kunnen onderling het gewenste moment 
en de gewenste tijd afspreken.

• De bijlessen vinden op school plaats.

Wil je bijles geven?
• Bedenk voor welk vak of vakken je bijles wilt geven en 

bespreek dit thuis en met je mentor.
• Mail je naam, klas en telefoonnummer naar dhr. Van 

Oeteren (somumo01@soml.nl) en vermeld daarbij dui-
delijk dat je bijles wilt geven en in welk vakken of welke 
vakken. 

• We streven ernaar leerlingen van een hogere klas of 
hoger niveau te koppelen aan leerlingen uit een lagere 
klas of lager niveau. 

• Je kunt alleen bijles geven als er ook vraag is naar het 
betreffende vak.

Wil je bijles krijgen?
• Bedenk voor welk vak of vakken je bijles wil krijgen en 

bespreek dit thuis en met je mentor.
• Mail je naam, klas en telefoonnummer naar dhr. Van 

Oeteren (somumo01@soml.nl), en vermeld daarbij dui-
delijk in welk vak of welke vakken je graag bijles wilt 
krijgen.

• We streven ernaar leerlingen van een hogere klas of 
hoger niveau te koppelen aan leerlingen uit een lagere 
klas of lager niveau. 

• Je kunt alleen bijles krijgen als er ook aanbod is voor het 
betreffende vak. 

Concreet verzamelen wij dus een gedegen aanbod van leer-
lingen die bijles kunnen geven en proberen we een goede 
match te zoeken voor leerlingen die bijles zoeken. 

Voordat de match gemaakt wordt, bekijken we uiteraard of 
de schoolresultaten het toelaten dat een leerling bijles gaat 
geven. 

Twijfel niet en meld je snel aan! 

Toch nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar dhr. Van 
Oeteren.

CONCEPT-NOTULEN MR-VERGADERINGEN
Vanuit de MR willen wij graag geregeld de achterban infor-
meren over zaken die met de schoolleiding worden bespro-
ken. Voorheen werden vastgestelde notulen gedeeld via het 
infobulletin. Er kan echter al gauw anderhalve maand of 
meer zitten tussen het moment van vergaderen en het mo-
ment van vaststellen. Daardoor is de informatie die gedeeld 
wordt vaak al niet meer actueel.
Om dat te voorkomen, willen we vanaf dit moment de con-
cept-verslagen al sneller met iedereen delen. Dat betekent 

wel dat er formeel nog zaken in het verslag aangepast kun-
nen worden zodra de notulen op een volgende vergadering 
besproken worden, maar op deze manier kunnen we wel 
relevantere informatie met jullie delen via een link in het 
bulletin. 

Het concept-verslag van de MR-vergadering van 25-11-2021 
is via deze link al in te zien.

TERUG NAAR INHOUD

10 DECEMBER: PAARSE VRIJDAG
Op 10 december 2021 organiseren we Paarse Vrijdag. 
‘Paarse Vrijdag’ is een dag waarop mensen door het dragen 
van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met homo- 
en biseksuele, lesbische en transgender jongeren. Deze dag 
werd voor het eerst gehouden in 2010 en vindt in Nederland 
altijd plaats op de tweede vrijdag van december.
Paarse Vrijdag ontstond naar het voorbeeld van Spirit Day 
in de Verenigde Staten, die eerder in 2010 voor het eerst 
plaatsvond als uiting tegen het pesten van lhbti-jongeren. 
De kleur paars en de in Noord-Amerika gebruikte naam Spirit 

Day zijn ontleend aan de paarse baan van de regenboogvlag 
van de homobeweging, die ‘spirit’ (karakter) symboliseert.
Op Sint Ursula willen we graag dat alle leerlingen zich thuis 
voelen. Jongeren kunnen vaak veel druk ervaren om zich 
te gedragen zoals alle anderen van hun leeftijd. Op Paarse 
Vrijdag vragen we daarom aandacht voor de acceptatie van 
iedereen zoals hij of zij is, zodat iedereen zich veilig voelt. En 
dat kunnen we alleen samen doen, leerlingen, docenten en 
ouders. Dus draag die dag paars en dan maken we er een 
feestelijke actie van waarbij iedereen welkom is! 

TERUG NAAR INHOUD

mailto:somumo01@soml.nl
mailto:somumo01@soml.nl
https://drive.google.com/file/d/1gxic7PlatOIHrjNQYSvmMKnY0UHg53ny/view?usp=sharing
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AFGELASTING INFO-AVOND SOCIALE MEDIA & PUBERS

Beste ouders/ verzorgers,

Helaas moeten wij mededelen dat de geplande infor-
matieavond over ‘de valkuilen van social media voor 
pubers’ i.v.m. corona geen doorgang kan vinden. Deze 
avond zal verplaatst worden naar 2022. De aankondi-
ging zal dan weer via het informatiebulletin gecommu-
niceerd worden.

Hartelijke groet,

Ouderraad Sint Ursula

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

STUDIE NA SCHOOL (locatie Heythuysen)

De eerste periode van SNS loopt langzaam ten einde. 
De aanmeldingen verliepen wat moeizaam in het be-
gin, maar we hebben in de loop van de eerste periode 
steeds meer aanmeldingen ontvangen.
In de week van 10 januari starten we met de tweede 
periode SNS en ook nu willen we weer iedereen de 
kans geven op extra ondersteuning.
SNS geeft een 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!
 
In de week van 10 januari start de tweede periode van 
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 hiernaast 
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.

Beste ouders, ga het gesprek aan met uw zoon/doch-
ter/pupil en kijk samen of dit voor hem/haar kan bij-
dragen aan betere resultaten, meer rust of een betere 
studiehouding.
 
Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïn-
formeerd. Mochten er toch nog vragen zijn, stuur dan 
een mail naar:  j.roumen@ursula.nl
  

opgaveformulier locatie Heythuysen
 
Als je je opgeeft, dan zie je in je lesrooster vervolgens 
vanaf week 2 2022 de geplande momenten SNS ver-
schijnen 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

https://forms.gle/h5sjEr241wwUJKXR6
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NIEUWE LEERLINGCOÖRDINATOREN (locatie Horn)

Met ingang van 1 december zullen twee nieuwe leerlingcoördinatoren de taak van dhr. J. Jansen overnemen. 
Dhr. Jansen blijft wel als docent aan onze school verbonden. Dhr. T. Beek (tot 1 december leerlingcoördinator 
van de onderbouw havo / vwo) zal leerlingcoördinator van de bovenbouw havo worden. De leerlingcoördinator 
bovenbouw vwo wordt vanaf 1 december dhr. R. Hermans. 

Dan is er dus ook een nieuwe leerlingcoördinator voor de onderbouw havo / vwo nodig en die hebben we ge-
vonden in de persoon van dhr. J. Verstappen. 

De nieuwe verdeling van leerlingcoördinatoren ziet er dan als volgt uit:
- Mevr. V. Boelens (brugklas) - v.boelens@ursula.nl 
- Mevr. L. Verstappen (2/3/4 vmbo-t) - l.verstappen@ursula.nl 
- Dhr. J. Verstappen (2/3 havo/vwo) - j.verstappen@ursula.nl 
- Dhr. T. Beek (4/5 havo) - t.beek@ursula.nl
- Dhr. R. Hermans (4/5/6 vwo) - ruudhermans@ursula.nl 

TERUG NAAR INHOUD

COLLEGE OVER EFFECTIEVE LEERSTRATEGIEËN (locatie Horn)

Leerlingen van vwo 4 hebben op dinsdag 23 novem-
ber een college gevolgd over effectieve leerstrategie-
en. Dit college werd verzorgd door dr. Gino Camp van 
de Open Universiteit. 

Julia van Heugten en Lieke Hamer over het gevolgde 
college:
Lieke Hamer: “dinsdag 23 november het 4e uur heb-
ben wij een hoorcollege gehad over effectief leren. Wij 
hebben hier te horen gekregen wat de goede manie-
ren waren om te leren en wat minder goede manieren 
waren. Dit deed de ‘docent’ door middel van verschil-
lende psychologische testen die ze hadden gedaan op 
studenten en leerlingen van verschillende leeftijden. 
Hieruit is dus gebleven dat de manieren ‘jezelf testen 
en je leermomenten spreiden’ een goede manier was 
om te leren. Ook vertelde hij ons dat samenvatten en 
markeren/onderstrepen niet de beste manier was. Met 
behulp van een PowerPoint kregen we te zien en te 
horen wat de goede en slechte manieren waren om te 
leren”. 

Julia van Heugten: “Ik vond het hoorcollege over ef-
fectief studeren erg interessant omdat we informatie 
kregen over wat goed was om te doen wanneer je 
leert en ook wat niet goed was. Daaruit bleek dat het 
samenvatten van een tekst niet erg effectief is, ook 
het arceren van tekst is niet de beste manier om din-
gen te onthouden. Zo is het toetsen van jezelf, met 
bijvoorbeeld quizlet, wel erg effectief en een goede 

manier van voorbereiden voor een toets. Ook is het 
herhalen van stof een belangrijke factor wat betreft 
studeren voor een toets en voor het onthouden van 
stof op lange termijn. Ik vind het wel heel erg handig 
dat we deze informatie nu hebben gekregen want nu 
weten we hoe wij ons het best kunnen voorbereiden 
voor een toets”.

TERUG NAAR INHOUD

mailto:v.boelens@ursula.nl
mailto:l.verstappen@ursula.nl
mailto:j.verstappen@ursula.nl
mailto:t.beek@ursula.nl
mailto:ruudhermans@ursula.nl
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INHALEN TOETSEN EN SCHOOLEXAMENS (locatie Horn)

Op woensdag 15 december is er vanaf 13.10 uur in 
b208 de mogelijkheid om, na inschrijving, gemiste 
schoolexamens in te halen.

We hopen dat het niet gebeurt, maar het zou kunnen 
dat je een of meerdere toetsen mist in de aankomen-
de toetsweek. Op dinsdag 11 januari 2022 vindt het 
eerste inhaalmoment voor proefwerken (tot max. 90 
minuten excl. extra tijd) uit de toetsweek plaats. 

Voor het inhalen van schriftelijke schoolexamentoet-
sen is dat donderdag 20 januari 2022. Er worden op 
een inhaalmoment steeds maximaal twee toetsen ge-
maakt.

Hoe werkt de aanmelding voor een inhaaltoets ook 
alweer?
• De leerling neemt zo snel mogelijk contact op met 

de vakdocent om een inhaalafspraak te maken.
• De leerling schrijft zich in via de link “inschrijven in-

haaltoetsen”, te vinden in Magister, onder bronnen 
/ gedeelde documenten / Ho inschrijvingen.

• Zowel de leerling als de vakdocent krijgt hiervan 
een bevestiging via de mail.

Als je meer dan twee toetsen gemist hebt, maak je 
met je mentor een planning, voordat je je bij de vak-
docenten meldt.

TERUG NAAR INHOUD

WEBINARS OVER STUDIEKEUZE EN STUDEREN (locatie Horn)

Met subsidie van WUR mag ik dit studiejaar 6 webinars voor ouders geven over studiekeuze en studeren op een 
hbo of universiteit. Elk webinar heeft een eigen thema en studenten delen hun persoonlijke ervaringen. Het gaat 
hierbij niet om een bepaalde opleiding of opleidingsinstituut maar breed over het hoger onderwijs. De webinars 
zijn gericht op ouders maar natuurlijk zijn leerlingen en studenten ook van harte welkom.
 
Het eerstvolgende (derde) webinar gaat over ondersteuning zoeken en krijgen op een hbo of universiteit. Haast 
elke student heeft dit wel een keer nodig tijdens zijn studie. Als hij zijn vakkenpakket wat meer ‘op maat’ wil 
maken, als het heel goed gaat en hij zijn studie wil verzwaren of verbreden of als het niet zo goed gaat en hij 
hulp nodig heeft.
Eerstejaarsstudenten vinden het lastig naar de ‘hulptroepen’ te gaan. Ze zijn eigenlijk gewend aan de situatie 
zoals in het middelbaar onderwijs waarbij er een vast programma wordt aangeboden.

Tijdens het webinar vertellen studenten, en ik als oudervoorlichter, welke mogelijkheden er zijn op een hoge-
school en universiteit en hoe je kunt beoordelen waar je de beste begeleiding kunt krijgen. Klik hier voor meer 
informatie.
 
De volgende webinars mogen we dit schooljaar nog geven:
14 december 2021 Aanmelden Studeren als je (extra) ondersteuning nodig hebt
12 januari 2022 Aanmelden Twijfelen aan je studiekeuze
16 februari 2022 Aanmelden Doorstromen van hbo naar de universiteit
16 maart 2022 Aanmelden Alles over geldzaken

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

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studeren-als-je-extra-ondersteuning-nodig-hebt/
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://www.linkedin.com/in/hermienmiltenburg/
https://www.facebook.com/groups/592769481121301/
http://www.studiekeuzekind.nl/
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CJG TIP VAN DE MAAND: RISICOGEDRAG 
Dat jongeren risicogedrag vertonen is niet nieuw. Ze zijn op zoek naar hun identiteit waarbij ze zich afzetten te-
gen hun ouders. Daarnaast zijn de hersenen nog niet volgroeid waardoor de ‘rem’ in de hersenen nog niet goed 
werkt. Wat kun je doen als jouw puber zich inlaat met de laatste trends op het gebied van risicogedrag? Denk 
aan lachgas, aan messen en aan spellen aan de hand van de populaire serie ‘squid game’ op Netflix.
 
1.  Maak afspraken. Ook al krijg je soms misschien het idee dat je geen vat meer hebt op je puber, uit onderzoek 

is gebleken dat het wel degelijk zin heeft om afspraken te maken. Benoem daarbij alleen jouw grootste zor-
gen; waarom vindt jij het belangrijk? Bespreek ook wat het gevolg van zijn/haar gedrag kan zijn op de korte 
termijn. Daarvoor zal je puber waarschijnlijk gevoeliger zijn, dan voor de gevolgen op lange termijn. Hou bij 
het maken van afspraken rekening met de leefwereld van je kind. Vrienden en image zijn super belangrijk. 
Bespreek vooraf wat er tegenover staat als je zoon/dochter zich aan de gemaakte afspraak houdt en ook 
welke consequentie er volgt als dat niet gebeurt. En hou je daar aan.

2.  Weet je niet genoeg van nieuwe trends en ontwikkeling, maar maak je je zorgen? Doe eerst zelf je onder-
zoek voor je het gesprek aangaat. Wist je bijvoorbeeld dat door het gebruik van lachgas onvruchtbaarheid 
en impotentie kan ontstaan? De gevolgen van het hebben en/of gebruiken van een mes kunnen we allemaal 
zelf invullen. Jouw jongere zal waarschijnlijk niet erg gevoelig zijn voor de gevolgen op lange termijn. Probeer 
daarom in te spelen op gevolgen voor je puber op de korte termijn. Om signalen tijdig te kunnen herkennen 
is het belangrijk je te verdiepen in wat er speelt bij je kind. Waar zijn ze mee bezig? Met wie gaan ze om? 
Waar kijken ze naar online? Verdiep je ook in wat er onder jongeren in het algemeen leeft. Wat is squid 
game? Kijkt jouw kind ernaar? Wat vindt hij/zij ervan? Ga daar dan het gesprek over aan. Bespreek het als 
je je zorgen maakt. Dat kan op school, met iemand uit je eigen omgeving of met een medewerker van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin.

3.  Een positieve kant: hoewel het als ouder soms ontzettend moeilijk is om te zien dat je kind risico’s opzoekt, 
heeft het ook een nuttige kant. De drang om spannende nieuwe dingen uit te proberen kan je kind ook wat 
opleveren. Hierbij valt te denken aan het proberen toe te treden tot een nieuwe vriendengroep bijvoorbeeld. 
Met het risico dat ze je niet aardig vinden. Door iets nieuws te proberen kunnen ze ook iets nieuws leren. 

 
Meer weten over bezorgdheid en loslaten? Klik HIER.

Boekenfonds locatie Heythuysen: inloop onderbouw: dinsdag les 1 + 2, inloop bovenbouw dinsdag 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.

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.

https://www.opvoeden.nl/bezorgdheid-en-loslaten-6571/
https://www.opvoeden.nl/bezorgdheid-en-loslaten-6571/

