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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.

GESLAAGDEN: GEFELICITEERD! Gisteren was het ‘de dag van de uitslag’. Een spannende dag! De uitslag van de centrale 
examens vmbo-GT, havo en vwo werd namelijk bekendgemaakt. Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat we gisteren vele 
leerlingen hebben kunnen feliciteren met het behalen van hun diploma. LEES VERDER ...

WERKZAAMHEDEN NAPOLEONSBAAN. Van maandag 27 juni 07:00 uur tot woensdag 29 juni 20:00 uur vinden er werk-
zaamheden plaats op de Napoleonsbaan in de buurt van de locatie Horn. Het gedeelte tussen de aansluiting met de N280 
(weg tussen Roermond en Weert) en de kruising met de N279 (Heythuyserweg) wordt afgesloten. LEES VERDER ...

INLEVEREN BOEKEN LEERJAAR 3 (locatie Heythuysen). Woensdag 29 juni tijdens de les wordt uw zoon/dochter verzocht 
de boeken in te leveren op het juiste tijdstip in lokaal 022. 3GT levert ook de geleende iPad inclusief originele oplader in. 
Daarnaast zijn er enkele aandachtspunten bij het inleveren van de boeken. LEES VERDER ...

BEZOEK EFTELING LEERJAAR 2 (locatie Heythuysen). De tweedejaarsleerlingen hebben afgelopen vrijdag een fantasti-
sche dag gehad. Het bezoek naar Efteling is dit jaar weer een groot succes geweest. Enthousiaste docenten en vrolijke leerlin-
gen hebben ervoor gezorgd dat dit uitje een mooie afsluiting van de activiteitendagen is geworden! LEES VERDER ...

GOEDEDOELENACTIE HAVO 4 (locatie Horn).De leerlingen van havo 4 zetten zich 17 juni in voor het goede doel. Zij heb-
ben spellen en activiteiten bedacht en ook verkopen zij allemaal lekkere dingen om geld op te halen voor Giro 555 (de oorlog 
in Oekraïne) en om een waterspellenmiddag voor de kinderen van het AZC in Baexem mogelijk te maken. LEES VERDER ...

BEROEPENAVOND (locatie Horn). In het nieuwe schooljaar zal op donderdag 6 oktober 2022  weer een beroepenavond 
plaatsvinden voor de leerlingen van 4-5 havo en 4-5-6 vwo. In de vorm van speed daten krijgen de leerlingen de mogelijkheid 
kennis te maken met diverse beroepen op HBO- en WO-niveau. LEES VERDER ...

CJG TIP VAN DE MAAND: POSITIEF ZELFBEELD. Vanaf de babyfase tot in de puberteit hebben ouders een taak om hun 
kinderen te vormen tot zelfstandige volwassenen. Je hoopt ze verschillende tools en kennis mee te geven zodat ze zelfvertrou-
wen krijgen en genoeg sociale vaardigheden om alle dagdagelijkse zaken in het leven aan te kunnen pakken. 

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD: INFOAVOND 18 MEI. Afgelopen woensdag 18 mei hebben we een interessante infoavond 
gehad; “de valkuilen van social media voor pubers”, verzorgd door Wendy van Gestel. Er waren maar liefst 85 opgaven voor 
deze interessante infoavond. LEES VERDER ... 

AVOND VAN DE FILOSOFIE (locatie Horn). Na twee jaar stilte is het dan eindelijk weer zover: de leerlingen van VWO 5 met 
filosofie in het pakket organiseren opnieuw een avond van de filosofie op Scholengemeenschap Sint-Ursula Horn. De leerlingen 
hebben dit jaar gekozen voor een erg actueel thema: bedrog. VERDER ...

SOCIALE VEILIGHEID LEERJAAR 2 EN 3 (locatie Horn). Vorige week bezochten alle derdejaarsleerlingen de voorstelling 
‘Hard op de Tong’: een improvisatieshow over diversiteit. Deze week gaven Lei Seuren en Wendy van Gestel workshops aan 
de tweedejaars leerlingen over mediawijsheid. 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

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.

INSPIRATIEMIDDAG ‘ZORG’. Op dinsdag 14 juni vindt er een inspiratiemiddag plaats m.b.t. het thema zorg. Die dag zal er 
worden gewerkt met een verkort rooster. De lessen duren deze dag tot 12.55u.

VERBOUWING MEDIATHEEK (locatie Heythuysen). De mediatheek is afgelopen week leeggehaald en er wordt volop ge-
klust. Leerlingen kunnen daar tot aan de zomervakantie dan ook niet meer terecht om te werken. Leerlingen die zelfstandig 
willen werken en eventueel een computer willen gebruiken kunnen dat doen in lokaal 115. 

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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GESLAAGDEN: GEFELICITEERD!

Gisteren was het ‘de dag van de uit-
slag’. Een spannende dag voor leer-
lingen (én ouder/verzorgers, én do-
centen)! De uitslag van de centrale 
examens vmbo-GT, havo en vwo 
werd namelijk bekendgemaakt. Wij 
zijn verheugd om te kunnen melden 
dat we gisteren vele leerlingen heb-
ben kunnen feliciteren met het beha-
len van hun diploma.
 
De hier gemelde cijfers zijn echter 
nog niet compleet. Ook dit jaar mo-
gen leerlingen hun examens weer 
spreiden over tijdvak 1 en 2, vanwege 
corona. In tijdvak 3 is nog de gele-
genheid om laatste herkansingen te 

maken. Er zijn dus nog kandidaten die 
flink aan het studeren zijn voor het 
tweede deel van hun examens. Wij 
wensen hun veel succes!
 
Ook zien jullie nog vraagtekens staan 
bij de basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg van het vmbo. Deze leerlin-
gen hebben de examens digitaal ge-
maakt en de normering voor die ex-
amens wordt pas woensdag 15 juni 
gepubliceerd. 
 
Voor de leerlingen die vandaag wel al 
heuglijk nieuws te horen gekregen: 
nogmaals een dikke proficiat. Geniet 
ervan en tot op de diploma-uitreiking!

 
Heythuysen Horn

 vmbo-gl vmbo-tl vmbo-tl havo vwo ath. gym.

Na TV1        

deelnemers 59 3 70 98 55 36 19

gespreid examen  0 0 0 1 2 2 0 

gespreid over TV 4  0 2 2 4 3 1

totaal TV1 55 3 68 95 49 31 18

geslaagd na TV1 48 3 64 87 47 29 18

(voorlopig) afgewezen 7 0 4 8 2 2 0 

percentage 87,3 100,0 94,1 91,6 95,9 93,5 100,0
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NIEUWS UIT DE OUDERRAAD: INFOAVOND 18 MEI

Afgelopen woensdag 18 mei hebben we een interes-
sante infoavond gehad; “de valkuilen van social media 
voor pubers”, verzorgd door Wendy van Gestel. Wen-
dy geeft ook voorlichting aan leerlingen en heeft een 
eigen coachingpraktijk, 2Coaches, en werkt met inzet 
van honden.

Er waren maar liefst 85 opgaven voor de infoavond. 
Tijdens deze avond heeft ze ons veel geleerd over de 
valkuilen van sociale media, zoals cyberdelicten, sex-
ting en grooming. Daarnaast weten we nu ook beter 
waar we als ouders alert op moeten zijn en onze kin-
deren in kunnen ondersteunen.

Interessante links hiervoor zijn: www.Isdatechtzo.nl 
Herken jij een echt/nep bericht? Iets vervelends ge-
beurd op internet, veel goede info: www.meldknop.nl 
en een blog op de website van Wendy. 

Wendy en haar collega Lei Seuren verzorgen ook voor 
de leerlingen van Sint Ursula lessen over de valkuilen 
van Social media. Op 8 en 9 juni hebben leerlingen 
van het 2e leerjaar (Horn) voorlichting gekregen.

Als ouderraad van Sint Ursula Horn en Heythuysen 
verzorgen wij jaarlijks een informatieve avond voor 
ouders/verzorgers. De afgelopen jaren zijn er verschil-
lende thema’s aan bod gekomen; puberbrein, omgaan 
met alcohol en drugs en puber emoties. Ideeën voor 
nieuwe thema’s zijn altijd welkom. Deze kunt u sturen 
naar oudersvoorouders.ursula@gmail.com. 

Deelnemen aan de ouderraad?
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden voor het 
komend schooljaar. Daarom willen wij u van harte uit-
nodigen om bij een ouderraadvergadering aan te slui-
ten, om een indruk te krijgen wat wij zoal bespreken.  
We denken samen met school mee over verschillende 
thema’s en relevante zaken die van belang zijn voor 
onze leerlingen en onze kinderen, zoals passend on-
derwijs, school ondersteuningsplan, sociale veiligheid, 
gezonde kantine en bespreken vragen van ouders die 
bij ons binnenkomen.

We wensen jullie al een fijne zomervakantie en wie 
weet tot volgend schooljaar tijdens een ouderraadver-
gadering.

WERKZAAMHEDEN NAPOLEONSBAAN

Van maandag 27 juni 07:00 uur tot woensdag 29 juni 
20:00 uur vinden er werkzaamheden plaats op de 
Napoleonsbaan in de buurt van de locatie Horn. Het 
gedeelte tussen de aansluiting met de N280 (weg tus-
sen Roermond en Weert) en de kruising met de N279 
(Heythuyserweg) wordt afgesloten. 
Wij verwachten dat leerlingen die met de fiets naar 
school komen, weinig hinder ondervinden van de 
werkzaamheden. Reizigers met het openbaar moeten 
rekening houden met wijzigingen in de dienstregeling 
(zie www.ariva.nl). Voor automobilisten worden omlei-
dingen ingesteld. Meer informatie is te vinden in deze informatiebrief.

TERUG NAAR INHOUD

http://www.isdatechtzo.nl
http://www.isdatechtzo.nl
http://www.medknop.nl
http://www.medknop.nl
https://2coaches.nleen-paar-dos-en-dont-voor-jeugd-op-social-media-ook-in-deze-corona-tijd/
about:blank
http://www.ariva.nl
https://drive.google.com/file/d/1z9kLzIcnzub4IJxE5ahBE1XmYPjHyF3X/view?usp=sharing
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INLEVEREN BOEKEN LEERJAAR 3 (locatie Heythuysen)

Woensdag 29 juni tijdens de les wordt uw zoon/doch-
ter verzocht de boeken in te leveren op het juiste tijd-
stip in lokaal 022. 3GT levert ook de geleende iPad 
inclusief originele oplader in.
 

Tijdstip Klas

8.30 - 8.50 3gt2

8.50 - 9.10 3gt1

10.00 - 10.15 3k1

10.15 - 10.30 3bk3

11.15 - 11.30 3k2

11.30 - 11.50 3gt3

11.55 - 12.10 3b2

 Aandachtspunten bij het inleveren van de boeken
●	 controleer of je eigen naam in de schoolstempel 

staat, vooraan in het boek
●	 bekijk of de boekenstapel compleet is mocht er 

een boek ontbreken, moet dit diezelfde dag nog 
worden ingeleverd

●	 eventuele boetes kunnen alleen met pin betaald 
worden

 
In deze boekenlijst is terug te vinden welke boeken je 
in moet leveren.
 
Met vriendelijke groet,
 
namens het boekenfonds,
Ilona Franssen
i.franssen@ursula.nl

TERUG NAAR INHOUD

BEZOEK EFTELING LEERJAAR 2 (locatie Heythuysen)

De tweedejaarsleerlingen van St.Ursula in Heythuysen 
hebben afgelopen vrijdag een fantastische dag gehad. 
Het bezoek naar Efteling is dit jaar weer een groot suc-
ces geweest. Enthousiaste docenten en vrolijke leer-
lingen hebben ervoor gezorgd dat dit uitje een mooie 
afsluiting van de activiteitendagen is geworden!

Enkele foto’s en filmpjes zijn in deze Drive-map terug 
te kijken.

GOEDEDOELENACTIE HAVO 4 (locatie Horn)

De leerlingen van havo 4 zetten zich vrijdag 17 juni in 
voor het goede doel. Zij hebben spellen en activiteiten 
bedacht waaraan leerlingen voor een kleine bijdrage 
kunnen deelnemen. Ook verkopen zij allemaal lekkere 
dingen om geld op te halen voor Giro 555 (de oorlog 
in Oekraïne) en om een waterspellenmiddag voor de 
kinderen van het AZC in Baexem mogelijk te maken. 
Enkele leerlingen zullen alle benodigdheden (water-
ballonnen, zwembadjes, waterpistolen) nog voor de 

zomervakantie persoonlijk overhandigen. Maar om er 
echt een geslaagde dag van te kunnen maken, heb-
ben we jullie allemaal nodig. Dus keer je spaarpot om, 
voel je jaszakken nog eens goed na en neem al het 
kleingeld dat je kunt vinden mee naar school. Het is 
tenslotte voor een goed doel.

Wij wensen de leerlingen van H4 alvast heel veel suc-
ces en alle andere leerlingen vooral heel veel plezier!

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

https://drive.google.com/file/d/1XBfhEY7gAjBl-25GujKOTPRAHIdLBDAB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VI0GjDi7Y8auIPZ99sLMtXLSuY09EWmr?usp=sharing
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BEROEPENAVOND (locatie Horn)

In het nieuwe schooljaar zal op donderdag 6 oktober 
2022  weer een beroepenavond plaatsvinden voor de 
leerlingen van 4-5 havo en 4-5-6 vwo. In de vorm 
van speed daten krijgen de leerlingen de mogelijk-
heid kennis te maken met diverse beroepen op HBO- 
en WO-niveau. 50-70 professionals presenteren die 
avond hun beroep en delen hun kennis met de leerlin-

gen. Houd het informatiebulletin en Magister goed in 
de gaten! Bent of kent u iemand met een interessant 
beroep, stuur dan alvast een e-mail naar focus.op.be-
roep@gmail.com.

Werkgroep Focus op Beroep!

AVOND VAN DE FILOSOFIE (locatie Horn)

Na twee jaar stilte is het dan eindelijk weer zover: 
de leerlingen van VWO 5 met filosofie in het pakket 
organiseren opnieuw een avond van de filosofie op 
Scholengemeenschap Sint-Ursula Horn. De leerlingen 
hebben dit jaar gekozen voor een erg actueel thema: 
bedrog. In tijden van fake news, complottheorieën en 
het verdraaien van de waarheid, zullen we tijdens deze 
avond op zoek gaan naar wat bedrog precies inhoudt. 
De leerlingen hebben twee sprekers bereid gevonden 
een korte lezing over het thema te houden en zullen 
zelf in discussie gaan met de sprekers en het publiek 
en ook hun eigen beschouwingen analyseren. 

De eerste spreker is Elad Magomedov. Hij is docto-
raatsstudent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte 
(KU Leuven) en medeoprichter van fakeMatters. Zijn 
onderzoek heeft betrekking op het probleem van si-
mulatie en dissimulatie bij Sartre en Deleuze, met bij-
zondere interesse in de relatie tussen verbeelding en 
fakery. Hij is ook geïnteresseerd in theoretische bena-
deringen van het leven in termen van kracht, voort-
stuwing en streven.

Vervolgens zal Aline D’Haese een lezing verzorgen. Zij 
studeerde klassieke talen en filosofie aan de KU Leu-
ven. Sinds 1999 werkt ze als docente Latijn, Grieks en 
filosofie. Verder is zij verbonden aan de KU Leuven 
als praktijklector bij de educatieve master in de maat-
schappijwetenschappen. Ze leverde een bijdrage aan 
het werkboek van de examenbundel Het Goede Leven 
en de Vrije Markt (D.Oosthoek) en aan Diner Pensant 
(V. Granberg). Samen met Frank Meester schreef ze in 
2020 het boek De Zijkant van de filosofie. Een dialoog 
over vrouwelijk denken.

Kortom: het belooft een boeiende avond te worden!

Wanneer: 17 juni 2022
Waar: Scholengemeenschap Sint-Ursula Horn, 
Bergerweg 21, 6085 AS Horn
Aanvang: 19u30
Entree: 5 euro, 3 euro (leerlingen en oud-leerlingen 
op vertoon van hun pasje)

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

mailto:focus.op.beroep@gmail.com
mailto:focus.op.beroep@gmail.com
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SOCIALE VEILIGHEID LEERJAAR 2 EN 3 (locatie Horn)

Vorige week bezochten alle derdejaarsleerlingen de 
voorstelling ‘Hard op de Tong’. Deze improvisatieshow 
gaat over diversiteit en er werd samen met de leerlin-
gen onderzocht hoe je om kunt gaan met verschillen/
anders zijn. 

Deze week gaven Lei Seuren en Wendy van Gestel 
workshops aan de tweedejaarsleerlingen over media-
wijsheid. In de workshops gingen zij in op de kansen en 
mogelijkheden van het gebruik van de moderne media, 
maar werden ook risico’s en valkuilen besproken.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

CJG Tip van de maand

POSITIEF ZELFBEELD

Vanaf de babyfase tot in de puberteit hebben ouders 
een taak om hun kinderen te vormen tot zelfstandige 
volwassenen. Je hoopt ze verschillende tools en kennis 
mee te geven zodat ze zelfvertrouwen krijgen en ge-
noeg sociale vaardigheden om alle dagdagelijkse zaken 
in het leven aan te kunnen pakken.

Als kinderen positief over zichzelf denken, heeft dat op 
allerlei vlakken invloed. Ze krijgen meer zelfvertrou-
wen, het gaat goed op school en kunnen met anderen 
beter opschieten.
 
Wat kun jij als ouder bijdragen aan een positief zelf-
beeld van jouw puber?
1.	 Bied pubers de kans om zelf oplossingen te be-

denken voor de problemen waar ze tegenaan lo-
pen. Het is de kans om te leren vertrouwen op 
jezelf en jouw eigen kunnen en kennis. Help mee 
om de boel te ordenen en mee te denken in wat 
de beste oplossing zou kunnen zijn.

2.	 Ook al zeggen die grote stoere pubers dat ze hun 
ouders niet meer nodig heeft, diep van binnen is 
dit toch wel het geval. Ben er voor ze, door o.a. 

interesse te blijven tonen in waar ze mee bezig 
zijn en laat dat ook aan hen zien. Probeer zo goed 
als mogelijk aan te sluiten bij hun belevingswereld. 
Welke keuzes hij/zij ook maakt, laat zien dat je 
jouw kind daarin steunt waar mogelijk.

3.	 Het puberbrein is in volle ontwikkeling en je kind 
kan daardoor soms keuzes maken waar jij als ou-
der een andere keuze gemaakt zou hebben. Door 
veel nadruk te leggen op de zaken die niet goed 
gaan, kan jouw kind het gevoel krijgen dat hij/
zij het toch nooit goed kan doen. Dat laat een 
deuk achter in het zelfvertrouwen van jouw kind. 
Probeer als ouder juist naar de positieve zaken te 
kijken en deze vooral ook te benoemen. Dit geeft 
ze een goed gevoel. Als hij/zij iets moeilijk vindt, 
probeer ze daar dan bij te steunen en samen uit te 
zoeken wat hij/zij nodig heeft.

 
Wil je meer te weten komen over hoe je kinderen kunt 
stimuleren om o.a. meer zelfvertrouwen te krijgen, 
meld je dan HIER aan voor ons webinar Weerbaarheid 
op donderdag 16 juni.

https://www.cjgml.nl/single-post-name/webinar-weerbaarheid/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/webinar-weerbaarheid/

