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Sint Ursula

infobulletin voorinfobulletin voor

ouders/leerlingenouders/leerlingen
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.

GRATIS ONLINE EXAMENTRAININGEN VAN BEKENDE YOUTUBE-DOCENTEN. In de carnavalsvakantie vinden van maan-
dag 28-2 t/m vrijdag 4-3 gratis online examentrainingen plaats, gegeven door bekende YouTube-docenten en georganiseerd 
door examenoverzicht.nl. Alle trainingen kunnen ingeschreven leerlingen een week lang terug te kijken. LEES VERDER ...

TOETSWEEK KLAS 1 T/M 3 VMBO-T/HAVO/VWO EN TOETSROOSTERS AANGEPAST (locatie Horn). Gezien de bijzon-
dere situatie van de afgelopen maanden hebben de vakgroepen opnieuw kritisch gekeken naar de toetsen. Er zijn hier en daar 
toetsen geschrapt. Daarnaast start de toetsweek voor de onderbouw een paar dagen later. LEES VERDER ...

KEUZEMARKT LEERJAAR 1 + 3. In de voorbereiding op hun verdere school- en werkloopbaan is het belangrijk dat leerlin-
gen keuzes maken die goed onderbouwd zijn. Daarom willen we leerlingen kennis laten maken met de diverse sectoren en 
programma’s binnen sectoren, door middel van keuzemarkten. LEES VERDER ...

DIVERSE VERSLAGEN ACTIVITEITENWEEK (locatie Heythuysen). Afgelopen week hebben de leerlingen deelgenomen 
aan een heel divers programma van activiteiten. In dit bulletin zijn enkele verslagen van deze activiteiten terug te lezen, o.a. 
van ‘spoken word’ bij Nederlands en cretiviteit bij de keuzevakken mode & design en presentatie & styling. LEES VERDER ...

BWI - MEUBELMAKEN (locatie Heythuysen). Examenleerlingen BWI (bouwen, wonen & interieur) hebben kennisgemaakt 
met een mogelijke vervolgopleiding. In Eindhoven leerden ze meer over meubelmaken, interieurontwerp en design. Daarnaast 
hebben leerlingen van deze afdeling meegedaan aan de Skills Talent-vakwedstrijd! LEES VERDER ...

OUDERS GEZOCHT: INTERNE AUDIT HAVO OP 10 MAART (locatie Horn). Op 10 maart as. vindt er op Sint Ursula een 
interne audit plaats op de havo-afdelingen (klas 2 t/m 5). In een interne audit wordt een inspectiebezoek nagebootst. Hierbij 
is de input van ouder(s)/verzorger(s) vanzelfsprekend ook van belang. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De Tip van de Maand gaat deze keer over ‘lentekriebels’. LEES VERDER ...

HELSE LIEFDE. Blijf niet met vragen over seksuele uitbuiting, loverboys en mensenhandel zitten. Seksuele uitbuiting van 
jongens en meisjes komt vaker voor dan we denken. Expertisebureau Helse Liefde is er voor iedereen die zich zorgen maakt 
over seksuele uitbuiting, mensenhandel, loverboys, eergerelateerd geweld en huiselijk geweld. LEES VERDER ... 

STUDIE NA SCHOOL (SNS) (locatie Horn). Tijdens de komende toetsweek is er SNS in beperkte vorm. Leerlingen kunnen 
dan studeren van woensdag 16 maart t/m dinsdag 22 maart van 10.45u tot 13.00u met uitzondering van vrijdag 18 maart.  
Alle leerlingen die zich hebben opgegeven voor studie na school kunnen hier vrijblijvend gebruik van maken. LEES VERDER ...

VERLOF THEORIECURSUS RIJBEWIJS (locatie Horn). Regelmatig ontvangen wij verlofaanvragen voor een theoriecursus, 
met aansluitend een CBR theorie-examen. Voor een theorie-examen wordt verlof verleend. Indien leerlingen het nodig achten 
hiervoor ook een theoriecursus te volgen, dan zal deze altijd buiten lestijden moeten worden gevolgd. LEES VERDER ...

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 vrijdag aansluitend aan het 7e uur (om 14.40 uur) geopend.

belangrijke data

MUZIEKAVOND 2022 (locatie Horn). Op dinsdag 22 februari vond de jaarlijkse muziekavond plaats. Dit jaar weer met be-
perkt publiek vanwege de nog geldende coronamaatregelen. Jammer dat er vanwege ziekte enkele leerlingen niet mee konden 
doen. Als gevolg hiervan werden maar liefst 6 optredens geschrapt. LEES VERDER ...

PRESENTATIE BIJNA BEROEMD - SCHOOL’S OUT (locatie Horn). Vorige week vond de tweede presentatie plaats van 
School’s Out. Een project dat we begin dit schooljaar zijn gestart in samenwerking met de ECI. Tijdens de eerste twee lesuren 
op dinsdag volgden de deelnemers workshops fotografie, toneel, music-producing, dans, rap, film en zang. LEES VERDER ...

PROFIELWERKSTUKKEN HAVO (locatie Horn). Vorige week woensdag, 16 februari, was het Demomiddag voor de leerlin-
gen van havo 5. In september zijn de havisten in groepen van drie tot zes leerlingen gestart met hun profielwerkstuk ‘onder-
nemerschap in de klas’. Zij hielden een elevator-pitch over een zelfbedachte start-up. LEES VERDER ...

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.

mailto:?subject=
https://www.ursula.nl/jaarplanner/
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=soml.nl_jq0460ha3b7au7nekpvvc23008@group.calendar.google.com
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=soml.nl_6u1r59728upogohuf2tv516fd8@group.calendar.google.com
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GRATIS ONLINE EXAMENTRAININGEN BEKENDE YOUTUBE-DOCENTEN

In de carnavalsvakantie vinden van maandag 28 febru-
ari t/m vrijdag 4 maart gratis online examentrainingen 
plaats, gegeven door bekende YouTube-docenten en 
georganiseerd door examenoverzicht.nl. Alle trainin-
gen kunnen ingeschreven leerlingen een week lang 
terug te kijken. Er zullen trainingen gegeven worden in 
economie, wiskunde, natuurkunde, biologie en aard-
rijkskunde, op vmbo, havo en vwo-niveau.

Tijdens de trainingen worden per vak de meest lasti-
ge onderwerpen behandeld. Meer informatie, en in-
schrijven kan via: https://www.examenoverzicht.nl/
gratis-examentraining

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

EXPERTISEBUREAU HELSE LIEFDE
Blijf niet met uw vragen over seksuele uitbuiting, loverboys en mensenhandel zitten

Seksuele uitbuiting van jongens en meisjes komt 
vaker voor dan we denken. Expertisebureau Hel-
se Liefde is er voor iedereen die zich zorgen maakt 
over seksuele uitbuiting, mensenhandel, loverboys, 
eergerelateerd geweld en huiselijk geweld. Heeft uw 
zoon of dochter een relatie waar u zich zorgen over 
maakt, wij zijn er voor u. Expertisebureau Helse 
Liefde is gevestigd in Limburg, in Heel.

Overleg gratis met ons
Neem contact met ons op als u zich zorgen maakt, 
als u een vraag heeft, als u niet weet hoe u iets moet 
aanpakken of als u hulp zoekt. Misschien kent u ie-
mand met een fout vriendje, kent u iemand die te 
maken heeft met geweld en wilt u die graag helpen. 
Misschien heeft u vermoedens van seksuele uitbuiting 
en weet u niet waar te beginnen. Wij helpen u verder. 

Dit kan anoniem en is geheel vrijblijvend. Wij zijn tele-
fonisch bereikbaar, via de mail en in het weekend via 
de chat.

U bent als ouder/verzorger niet alleen
Bezorgde ouders en verzorgers kunnen bij ons terecht 
voor advies en hulp. Omdat we merken dat het soms 
lastig is om met familie en vrienden te praten hebben 
we speciale oudergroepen opgezet. Hier doorbreken 
we het taboe en het isolement en krijg je (h)erkenning 
en support van andere ouders en verzorgers. We wer-
ken altijd vanuit de basis van Verbindend Gezag® & 
Geweldloos Verzet.

Op onze website staat een signalenlijst om te zien waar 
u als ouder op kan letten: https://www.helseliefde.nl/
advies-hulp-van-helse-liefde/

Contact :
info@helseliefde.nl / 06-13 90 11 49 (Carla)
 www.helseliefde.nl

https://www.examenoverzicht.nl/gratis-examentraining
https://www.examenoverzicht.nl/gratis-examentraining
https://www.helseliefde.nl/advies-hulp-van-helse-liefde/
https://www.helseliefde.nl/advies-hulp-van-helse-liefde/
https://www.helseliefde.nl/advies-hulp-van-helse-liefde/
http://www.helseliefde.nl
http://www.helseliefde.nl
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ACTIVITEIT NEDERLANDS - SPOKEN WORD lj. 2 (locatie Heythuysen)

Dinsdag 22 februari hebben alle tweedejaars een 
workshop Spoken Word mogen volgen. Deze work-
shop werd verzorgd door rapper, artiest, woordkunste-
naar Manu van Kersbergen. De leerlingen maakten op 
een totaal nieuwe manier kennis met taal. 

Zo startten zij met een creatieve voorstelronde met 
allerlei mogelijkheden, zoals ‘’Mijn naam is Danique en 
ik houd erg van Engelstalige muziek’’. Nadat iedereen 
zichzelf had voorgesteld, kregen ze 4 ingrediënten (fa-
voriete kleur, nummer, fruit en persoon) waarmee ze 

een coole, goedlopende zin moesten verzinnen. Hier-
uit ontsprongen bijzondere gesprekken waarin som-
mige leerlingen hun gevoelens/ideeën mooi wisten te 
verwoorden. Tot slot kregen ze 1 minuut de tijd om 
zoveel mogelijk woorden op te schrijven die met hun 
passie te maken hadden. Deze woorden zullen de basis 
zijn voor een gedicht dat ze nog tijdens lessen Neder-
lands zullen gaan uitwerken. 

De beginzin hebben de meeste leerlingen al op papier! 

TERUG NAAR INHOUD
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ACTIVITEIT KEUZEVAK MODE & DESIGN lj. 4 (locatie Heythuysen)

De leerlingen van Mode en Design beleefden afgelopen 
dinsdag een leuke, leerzame en vooral creatieve och-
tend! In het eerste gedeelte leerden de leerling alles 
over textiel en stoffen én benoemden zij de stofeigen-
schappen. Ook het leren lezen van kledingetiketten 

maakte onderdeel uit van deze workshop. In het twee-
de deel van de ochtend gingen de leerlingen aan de 
slag met het designen van hun eigen Tye Die Fashion-
tas. Het is nog even een verrassing hoe deze tas uit de 
verf is gekomen!

TERUG NAAR INHOUD
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ACTIVITEIT KEUZEVAK PRESENTATIE & STYLING lj. 4 (locatie Heythuysen)

De leerlingen van resentatie & Styling beleefden af-
gelopen woensdag een leuke, leerzame en creatieve 
ochtend. De ochtend bestond uit enkele workshops 
waarin de leerlingen leerden om professioneel en de-
coratief in te pakken. Tijdens een andere workshop 

werd er campagne gevoerd voor een groenere wereld 
waarmee met recyclebare materialen etaleerfiguren 
werden gedrapeerd. 

De leerlingen mogen trots zijn op de resultaten!

TERUG NAAR INHOUD
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KEUZEMARKT LEERJAAR 1 (locatie Heythuysen)

Zorg & Welzijn (Z&W)
De leerlingen hebben verschillende activiteiten ervaren 
die horen bij het profiel Zorg & Welzijn. Verschonen 
van een baby, tafel dekken, iemand uit bed helpen 
en iemand begeleiden in een rolstoel. Op deze manier 
kregen de leerlingen een goed beeld van dit profiel.

Economie & Ondernemen (E&O)
De leerlingen kregen uitleg over de lessen sectorori-
entatie in lj. 2 en een vooruitblik naar de bovenbouw. 
Wat gaan ze doen en wat gaan ze leren als ze kiezen 
voor E&O? Daarna mochten de leerlingen een kassa-
lade tellen en een etalage maken van parfumflesjes. 

Produceren, installeren en Energie (PIE)
De leerlingen kregen uitleg over het profiel PIE. Ze 
kregen een rondleiding door het lokaal. Bij de grote 
machines heb je eerst veel uitleg nodig, dus dat kon-
den ze alleen maar bekijken en niet uitvoeren. Natuur-
lijk mochten de leerlingen wel even lassen!

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
De leerlingen kregen uitleg over het profiel BWI. Daar-
na kregen ze een uitgebreide rondleiding door het 
grootste lokaal van school. Houtbewerking, metselen 
en vele andere onderdelen van BWI kwamen aan bod. 

TERUG NAAR INHOUD

KEUZEMARKT LEERJAAR 3 (locatie Heythuysen)

Zorg & Welzijn (Z&W)
De leerlingen kunnen kiezen uit 7 keuzevakken. Deze 
werden toegelicht door mevr. Verlinden. De leerlingen 
kregen een rondleiding door het lokaal en de verschil-
lende werkplekken werden besproken.

Produceren, installeren en Energie (PIE)
De leerlingen kunnen hier 1 keuzevak kiezen. Dit vak 
werd toegelicht door dhr. Lombardi. Hij liet met voor-
beelden zien waarmee de leerlingen aan de slag gaan 
als ze dit vak kiezen. De PIE-leerlingen kunnen uit 
meerdere vakken kiezen binnen PIE.

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
De leerlingen kunnen hier 1 keuzevak kiezen. Dit vak 
werd toegelicht door dhr. Deponti en dhr. Janssen. De 
heren lieten voorbeelden zien die de leerlingen gaan 
maken tijdens deze lessen. Ook was er een korte rond-
leiding door het lokaal. De BWI-leerlingen kunnen uit 
meerdere vakken kiezen binnen BWI.

Economie & Ondernemen (E&O)
De leerlingen kunnen kiezen uit 5 keuzevakken. Deze 
werden toegelicht door Mevr. Palmen en Dhr. Bocken. 
Door middel van een actieve presentatie werd uitge-
legd hoe deze vakken er inhoudelijk uit komen te zien.
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BWI MEUBELMAKEN (locatie Heythuysen)

Bezoek Summa College Eindhoven
Examenleerlingen BWI (bouwen, wonen & interieur) 
hebben kennisgemaakt met een mogelijke vervolgop-
leiding. In Eindhoven leerden ze meer over meubelma-
ken, interieurontwerp en design.

‘Skills talent’ vakwedstrijd
Daarnaast zijn er een paar BWI-leerlingen die onlangs 
hebben deelgenomen aan de ‘skills talent’vakwedstrijd 
in Den Bosch. Skills Talents is voor vmbo-leerlingen 
die zich voorbereiden op het examen. Het is 
voor leerlingen die wel van een uitdaging hou-
den, of wel een uitdaging kunnen gebruiken. 
Binnen negen verschillende profielen kunnen 
leerlingen hun kennis en kunde testen en het 
opnemen tegen leeftijdsgenoten. Onze leer-
lingen hebben hierbij de uitdaging aangeno-
men om een mooi meubelwerkstuk te maken. 
Helaas zijn ze geen eerste geworden, maar het 
was wel een hele mooie, leerzame ervaring! 

TERUG NAAR INHOUD
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OUDERS GEZOCHT: INTERNE AUDIT HAVO OP 10 MAART (locatie Horn)

Op 10 maart as. vindt er op Sint Ursula een interne 
audit plaats op de havo-afdelingen (klas 2 t/m 5). In 
een interne audit, een onderzoek binnen de organisa-
tie naar het goed en betrouwbaar functioneren hier-
van, wordt een inspectiebezoek nagebootst. Hierbij 
is de input van ouder(s)/verzorger(s) vanzelfsprekend 
ook van belang. We zoeken daarom een viertal ou-
der(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de onderbouw 
havo (klas 2/3) en een viertal ouder(s)/verzorger(s) 
van leerlingen uit de bovenbouw havo (klas 4/5) die 

met diverse functionarissen binnen de school in ge-
sprek willen gaan van 14:40 - 15:25 uur. Online deel-
name is mogelijk. 

Indien u wenst deel te nemen, kunt u dit - onder ver-
melding van uw naam, klas van zoon/dochter en of 
u online of fysiek wilt deelnemen - uiterlijk maandag 
7 maart kenbaar maken door een mail te sturen aan 
administratie@ursula.nl.

TERUG NAAR INHOUD

TOETSWEEK KLAS 1 T/M 3 VMBO-T/HAVO/VWO en 
TOETSROOSTERS AANGEPAST (locatie Horn)

Gezien de bijzondere situatie van de afgelopen maan-
den hebben de vakgroepen opnieuw kritisch gekeken 
naar de toetsen die nog gepland staan voor het nog 
resterende deel van het schooljaar. Er zijn hier en daar 
toetsen geschrapt om het voor de leerlingen behap-
baarder te maken. De leerling kan zien wat er veran-
derd is in Magister (er staat dan VR van vrijstelling) of 
in het toetsrooster (waar de betreffende toets van het 
vak is doorgehaald).

Voor de onderbouw (klas 1 t/m 3 vmbo-t/havo/vwo) 
is besloten de start van de toetsweek te verplaatsen 
van woensdag 16 maart naar maandag 21 maart. De 
toetsen voor deze klassen worden zo snel mogelijk ge-
publiceerd in Zermelo. De week van 14 t/m 18 maart is 
nu toets- en verslagvrije periode voor de onderbouw.

STUDIE NA SCHOOL (SNS) (locatie Horn)

Tijdens de komende toetsweek is er SNS in beperkte 
vorm. Leerlingen kunnen dan studeren van woens-
dag 16 maart t/m dinsdag 22 maart van 10.45 uur tot 
13.00 uur met uitzondering van vrijdag 18 maart.  Alle 
leerlingen die zich hebben opgegeven voor studie na 
school kunnen hier vrijblijvend gebruik van maken.

Tijdens de vorige toetsweek maakten slechts weinig 
leerlingen gebruik van deze mogelijkheid. We zullen 
dit na deze toetsweek evalueren en bezien of we SNS 
nog gaan aanbieden tijdens een toetsweek.

TERUG NAAR INHOUD

VERLOF THEORIECURSUS RIJBEWIJS (locatie Horn)

Regelmatig ontvangen wij verlofaanvragen voor een 
theoriecursus, met aansluitend een CBR theorie-exa-
men. We realiseren ons dat een theorie-examen niet 
altijd buiten schooltijd kan worden ingepland en hier-
door is verlof voor het examen in principe mogelijk. 

Indien leerlingen het nodig achten hiervoor ook een 
theoriecursus te volgen, dan zal deze altijd buiten les-
tijden moeten worden gevolgd. Voor deze cursus wordt 
dus geen verlof verleend en houd hier dus bij het aan-
vragen van een cursus rekening mee. 

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD
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TERUG NAAR INHOUD

MUZIEKAVOND 2022 (locatie Horn)

Op dinsdag 22 februari vond de jaarlijkse muziekavond 
plaats. Dit jaar weer met beperkt publiek vanwege de 
nog geldende coronamaatregelen. Jammer dat er van-
wege ziekte enkele leerlingen niet mee konden doen. 
Als gevolg hiervan werden maar liefst 6 optredens ge-
schrapt. 
Bij hetgeen wel doorging zagen we dit jaar opvallend 
veel blaasinstrumenten en piano.  Qua stijl zoals ge-
woonlijk veel afwisseling, van het klassiek (Beethoven) 
tot Artic Monkeys.  Knap hoe de leerlingen, ondanks 
de beperkingen door corona van het afgelopen jaar, 

toch dit resultaat lieten zien en horen! Een avond met 
mooie, goed verzorgde optredens. 

Een bedankje is hier op zijn plaats voor alle deelne-
mers,  het T-team voor het verzorgen van de tech-
niek en niet te vergeten de sfeervolle presentatie door 
mevrouw Claase en Twan Joosten.  We hopen dat we 
het volgend jaar weer een volwaardige muziekavond 
krijgen zonder coronabeperkingen! 

Op naar jubileumeditie 40!

PRESENTATIE BIJNA BEROEMD - SCHOOL’S OUT (locatie Horn)

Vorige week vond de tweede presentatie plaats van 
School’s Out. Een project dat we begin dit schooljaar 
zijn gestart in samenwerking met de ECI. Tijdens de 
eerste twee lesuren op dinsdag volgden de deelnemers 
workshops fotografie, toneel, music-producing, dans, 
rap, film en zang. Ze hebben samen met de coaches 
de afgelopen maanden hard gewerkt aan deze pre-
sentatie met als thema ‘Bijna Beroemd’. Het was een 
prachtige show! 

In periode 3 starten weer nieuwe workshops waar de 
leerlingen van de onderbouw zich voor kunnen in-
schrijven. 

PROFIELWERKSTUKKEN HAVO (locatie Horn)

Vorige week woensdag, 16 februari, was het Demo-
middag voor de leerlingen van havo 5. In september 
zijn de havisten in groepen van drie tot zes leerlingen 
gestart met hun profielwerkstuk ‘ondernemerschap in 
de klas’. Na o.a. het bedenken van een probleem, het 
schrijven van een visie, het doen van een marktonder-
zoek, het volgen van een pitch-les, het maken van een 
logo (zie hieronder) en een ‘minimum viable product’ 
(=model van het product) deden de leerlingen de alom 
gevreesde, maar succesvolle en gewaardeerde eleva-
tor-pitch voor de begeleiders, de andere leerlingen en 
een jury van ondernemers. Veel interessante en goed 
bedachte startups hebben de revue gepasseerd, waar-
van een enkele zelfs daadwerkelijk gerealiseerd gaat 
worden. 

Het was een heel geslaagde middag, chapeau voor de 
leerlingen!

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD
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CJG tip van de maand

LENTEKRIEBELS
Wist je dat maart de maand is van de Lentekriebels? Dit 
jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels: 
je lijf is van jou. Het is belangrijk dat onze jongeren dit 
leren.
Hoe schat je jouw tiener in? Kan hij of zij goed voor 
zichzelf opkomen? Of merk je dat je tiener dit thuis pri-
ma kan, zelfs overdreven goed (lees brutaal) en dat het 
met leeftijdsgenoten soms moeilijker is? Ieder kind is 
natuurlijk anders en heeft een eigen ontwikkeling.
Bij seksuele ontwikkeling gaat het over meer dan sek-
sualiteit. Het gaat ook over liefde en vriendschap, ont-
dekken of je een jongen of een meisje bent (seksuele 
oriëntatie), aangeven wat je wel en niet wilt en lekker 
in je vel zitten. Als ouder kun je je kind bij deze ontwik-
keling begeleiden. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je 
dit bespreekbaar en wanneer kun je hierover beginnen? 
Belangrijk is dat je kind weet waar ze terecht kunnen 
met hun vragen. Soms lijkt het of jouw tiener over dit 
onderwerp alles al weet, maar is dat zo? 

Hierbij 3 tips voor de seksuele opvoeding van je kind:

1. Een krantenbericht, Youtube of tv-programma kun-
nen een prima aanleiding voor een gesprek zijn. Maak 
hier gebruik van! Vraag je kind naar zijn/haar mening 
en vertel wat je zelf vindt. Leg ook uit dat mensen van 
mening kunnen verschillen. Soms is het gemakkelijker 
om elkaar niet aan te kijken tijdens een gesprek over 
relaties of seksualiteit. Start een gesprek in de auto, tij-
dens het fietsen, als je samen de hond uitlaat of bood-
schappen doet. Je kunt boeken, brochures en websites 
aanraden zoals www.sense.info en deze samen bekij-
ken of “toevallig” laten rondslingeren in huis. 

2. Zorg ervoor dat je tijd en aandacht hebt voor je kind. 
Tieners moeten weten dat ze altijd bij hun ouders/ver-
zorgers terecht kunnen. Ook om over lastige dingen te 
praten. Jongeren die in de puberteit komen, zeggen dat 
ze hun ouders minder nodig hebben, maar ze vinden 
het wel belangrijk dat ze bij problemen of vragen be-
schikbaar zijn. 

3. Tieners vinden het erg belangrijk wat anderen van ze 
vinden en hoe er over hen gedacht wordt. Soms doen 
jongeren daardoor dingen die ze eigenlijk helemaal niet 
willen en ze kunnen dan in een lastige situatie terecht 
komen. Leer hen grenzen bij zichzelf en anderen te her-
kennen, te respecteren en erover te praten. 

Wil je meer weten over de seksuele ontwikkeling van 
jongeren, kijk dan HIER.

 Brussen-cursus: Hé ik ben er ook nog!
Tijdens de cursus kunnen kinderen ervaringen met el-
kaar delen en informatie krijgen over wat er met hun 
broer of zus aan de hand is. Want wat is autisme pre-
cies? We geven praktische voorbeelden zodat kinderen 
beter begrijpen wat de stoornis inhoudt. Dit begrip is 
een belangrijk onderdeel in het proces. Daarnaast leren 
we hen hoe ze met de thuissituatie om kunnen gaan. Er 
komen verschillende thema’s aan bod, zoals het uiten 
van gevoelens en de plaats van het kind in het gezin.
Voor de ouders zijn er twee bijeenkomsten. Hierin wordt 
gesproken over de positie en gevoelens van de kinderen 
en kijken we wat jullie kind van jullie nodig heeft om 
zich goed te (blijven) voelen. We sluiten de cursus af 
met een bijeenkomst met ouders en kinderen samen 
waarin we terugkijken en ervaringen delen over de cur-
sus.
Start cursus: maandag 7 maart 15.30-17.00 uur CJG 
Weert, Vogelsbleek 10 Weert.
Aanmelden via groepswerk@cjgml.nl

 

 Lezing Zelfstandige tieners (12+)
De puberteit is de fase tussen kindertijd en volwassen-
heid. Dit is een fase waarin tieners oefenen met het 
maken van eigen keuzes. Ze leren verantwoordelijkhe-
den dragen om straks een gezond en zelfstandig leven 
te kunnen leiden. Om daar te komen, kunnen ouders 
kinderen helpen bij de ontwikkeling van cruciale vaar-
digheden. Denk bijvoorbeeld aan zelfdiscipline, proble-
men oplossen en vriendschappen onderhouden. Tijdens 
de lezing gaan we in op de balans tussen zorgen voor 
je kind en (durven) loslaten. Hoe kun jij jouw tiener 
stimuleren om op eigen benen te staan en zelf keuzes 
te maken? En hoe kun je daarbij op een goede manier 
voorwaarden stellen?
Donderdag 10 maart 19.30-21.30 uur CJG Roermond, 
Bredeweg 239d in Roermond.

https://www.opvoeden.nl/seksuele-orintatie-2196/
https://www.opvoeden.nl/seksuele-orintatie-2196/
http://www.sense.info
https://www.opvoeden.nl/seksuele-ontwikkeling-584/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/brussen-weert/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/zelfstandige-tieners-lezing-roermond/

