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Magister

De school biedt de ouders de service om de behaalde cijfers, 
de registratie van aan- en afwezigheid en het huiswerk van hun 
zoon/ dochter/ pupil in te zien via ons schooladministratiesysteem: 
Magister. 
Bij de start van het schooljaar zult u maar ook uw kind zo snel 
mogelijk de inlogcode ontvangen. Ouders en leerlingen ontvangen 
een eigen inlogcode. Alle ouders krijgen 1x een inlogcode. Deze 
kunt u gebruiken voor alle kinderen die op Sint Ursula zitten!

Hoe werkt Magister eigenlijk? 
Klik op onderstaande filmpjes voor meer informatie:

1e Lesuur  08.30 - 09.15 uur

2e Lesuur  09.15 - 10.00 uur

3e Lesuur  10.00 - 10.45 uur

PAUZE  10.45  11.10 uur

4e Lesuur  11.10 - 11.55 uur

5e Lesuur  11.55 - 12.40 uur

PAUZE  12.40  13.10 uur

6e Lesuur  13.10 - 13.55 uur

7e Lesuur  13.55 - 4.40 uur

8e Lesuur  14.40 - 15.25 uur

PAUZE  15.25  15.40 uur

9e Lesuur  15.40 - 16.25 uur

Verkort rooster

1e Lesuur  08.30 - 09.10 uur

2e Lesuur  09.10 - 9.50 uur

3e Lesuur  9.50 - 10.30 uur

PAUZE  10.30    10.55 uur

4e Lesuur  10.55 - 11.35 uur

5e Lesuur  11.35 - 12.15 uur

6e lesuur 12.15 - 12.55 uur

PAUZE  12.55   13.20 uur

7e Lesuur  13.20 - 14.00 uur

8e Lesuur  14.00 - 14.40 uur

Lestijden

https://vimeo.com/420647002
https://vimeo.com/420644253


Leerplicht 

Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand 
waarin het kind vijf jaar is geworden, is het kind volledig leerplichtig. 
Dit betekent dat uw kind 5 dagen per week onderwijs dient te volgen. 
De leerplicht houdt op wanneer het kind het schooljaar heeft door-
lopen, waarin het kind 17 jaar is geworden. 

Samengevat komt de Leerplichtwet erop neer, dat de leerplicht-

ambtenaar van de gemeente toezicht houdt of een volledig leerplichtig 

kind 5 dagen per week onderwijs volgt. Voor het kind is dit een recht, 

voor de ouders een plicht om het kind dit recht te geven. 

De Leerplichtwet bepaalt een aantal artikelen waaraan de ouders en 

de school zich moeten houden: Ouders zijn verplicht hun kind te laten 

inschrijven op een school en het kind deze school te laten bezoeken 

op zijn/haar leerplichtige leeftijd. Er is sprake van een ongeoorloofd 

schoolverzuim als een kind, zonder afmelding, ongeoorloofd van 

school wordt gehouden. Wanneer een kind verlof nodig heeft wegens 

gewichtige omstandigheden, dan heeft de ouder hiervoor toestemming 

nodig van de school en/of leerplichtambtenaar. Vakantie is geen 

gewichtige omstandigheid. 

De school is wettelijk verplicht zich aan de regels van de Leerplichtwet 

te houden. In opdracht van het College van Burgemeester en 

Wethouders houdt de leerplichtambtenaar hier eveneens toezicht op. 

Leerplicht, 
schoolverzuim 
en verlof 

Schoolverzuim 

De school is wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar of RMC- 

functionaris vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim mee te 

delen. De school meldt het verzuim van een leerling via het digitaal 

verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De school 

kan eveneens het herhaaldelijk te laat komen van leerlingen melden. 

De leerplichtambtenaar zal altijd proces verbaal inzake overtreding 

van de Leerplichtwet opmaken tegen de ouder, die na een afgewezen 

verlofaanvraag, het kind toch ongeoorloofd van school houdt. 

Tot 12 jaar is de ouder/verzorger volledig verantwoordelijk voor 

het schoolbezoek van het kind. Vanaf 12 jaar is het kind mede 

verantwoordelijk. 

Verlof 
(Vakantieverlof: art. 11 onder f. van de Leerplichtwet) 

Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer wegens specifieke 

aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers (b.v. horeca) 

het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. 

Er dient een werkgeversverklaring overlegd te worden waaruit blijkt 

dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Deze 

verklaring wordt gecontroleerd bij de werkgever. 

Indien er met deze reden verlof wordt verleend, mag: 

• Dit maximaal éénmaal per schooljaar worden verleend en het moet 

ook de enige vakantie in dat schooljaar zijn voor ouder/verzorger en 

kind; 

• Dit niet langer duren dan 10 schooldagen; 

• Dit niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

• Extra vakantie om het “thuisland te bezoeken”, of om de “file voor 

te zijn” of “omdat de boekingskosten dan minder zijn”, behoren niet 

tot bijzondere omstandigheden. Aanvragen in deze trant zullen dus 

worden afgewezen. 



Verlof wegens 
een gewichtige omstandigheid 
(art. 11 onder g. van de Leerplichtwet). 

Het uitgangspunt bij de beoordeling van deze aanvragen is dat dit extra 

verlof alleen gegeven wordt als daarmee een kennelijk onredelijke 

situatie vermeden kan worden. Bij de afweging dient het belang van de 

leerling voorop te staan. 

Een aantal voorbeelden 
voor buitengewoon verlof: 

• Bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren 

kan geschieden; 

• Bij verhuizing (1 dag); 

• Bij het huwelijk van een bloed- of aanverwant t/m 4e graad (1 of 2 

dagen); 

• Bij een ernstige ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwant  

t/m de 4e graad (duur in overleg met de school); 

• Bij de bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes; 

• Bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van  

bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad; Voor andere calamiteiten 

en naar het oordeel van de school belangrijke redenen. 

De wijze van het indienen 
van een verlofaanvraag 

Aanvragen voor: 
• Vakantieverlof schriftelijk indienen bij de teamleider, minimaal            

6 weken van tevoren. 

• Verlof wegens gewichtige omstandigheden schriftelijk indienen          

bij de teamleider, vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van       

de verhindering. 

Als het gaat om een verlof van: 
• 10 dagen en minder dan neemt de school hierover een beslissing 

• Meer dan 10 dagen dan neemt het College van Burgemeester          

en Wethouders op advies van de leerplichtambtenaar hierover        

een beslissing. Dit verzoek dient de ouder/verzorger schriftelijk          

in te dienen bij de school. De school zendt deze aanvraag door      

naar de leerplichtambtenaar. 



Schoolkosten 

Er zijn vier soorten schoolkosten:
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen – Brochure Ouderbijdrage 

• Categorie 1 bestaat uit lesmateriaal dat een leerling in een bepaald 

schooljaar nodig heeft. De school betaalt deze kosten.  

• Categorie 2 bestaat uit materialen die persoonsgebonden zijn (zoals 

gymkleren), of spullen die meerdere jaren of door meerdere kinderen 

binnen één gezin gebruikt kunnen worden (zoals woordenboeken en 

atlassen). Ouders/verzorgers moeten deze kosten zelf betalen. Lukt 

dat niet? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld. 

• Categorie 3 is bedoeld voor digitaal onderwijs. Daarvoor is vaak een 

‘digitaal device’ (laptop of tablet) nodig. Scholen krijgen hiervoor 

geen geld van de overheid. Ouders moeten deze dus zelf kopen, of 

er wordt een bijdrage gevraagd. Met die bijdrage kan de school een 

laptop of tablet kopen. Als ouders niet betalen, dan zorgt de school 

ervoor dat de leerling (gratis) een laptop of tablet kan lenen van de 

school. 

• Categorie 4 zijn de ‘overige schoolkosten’. Dat zijn activiteiten 

waarvoor de school geen geld van de overheid voor ontvangt. 

Zonder een bijdrage van ouders/verzorgers is het vaak lastig (of zelfs 

onmogelijk) om deze activiteiten te organiseren of te kopen. Daarom 

vragen we ouders elk schooljaar om vrijwillig een bepaald bedrag te 

betalen. Dat noemen we de ‘vrijwillige ouderbijdrage’. U bent niet 

verplicht deze ouderbijdrage te betalen. Ook als u de ouderbijdrage 

niet betaalt, mag uw kind deelnemen aan de activiteiten. 

Financiële zaken 

Wijze van betaling van
de vrijwillige ouderbijdrage 

Voor het innen van bijdragen voor bijvoorbeeld excursies en andere 

schoolkosten, gebruikt Sint Ursula het programma WIS Collect. 

Hoe werkt WIS Collect? 
U ontvangt van Sint Ursula, van het e-mailadres no-reply@ursula.nl, 

een e-mail met daarin een link. Door op deze link te klikken, komt 

u terecht op de website van WIS Collect, de online bestel- en 

betaalomgeving van Sint Ursula. 

In deze omgeving kunt u o.a. zich aanmelden voor een excursie of 

activiteit, bestellingen plaatsen voor zelfaanschaf en de vrijwillige 

ouderbijdrage betalen. U kunt zelf kiezen op welke manier u wenst te 

betalen: een directe online betaling via iDEAL of een overboeking. 

BANKREKENINGNUMMER 

Het rekeningnummer van Sint Ursula is NL85 RABO 0123 4992 16

Wij laten u aan het begin van het schooljaar weten welke materialen u 

voor uw kind moet kopen. U krijgt dan ook te horen of u deze zaken 

zelf moet kopen, via ons kunt bestellen of dat we er een vrijwillige 

ouderbijdrage voor vragen. We kunnen ons voorstellen dat het voor 

sommige ouders/verzorgers lastig is om alle schoolkosten te betalen. 

Neem in dat geval contact op met de school en/of Stichting Leergeld.



Stichting Leergeld 

Maar liefst 1 op de 12 kinderen groeit op in armoede. Steeds 
meer kinderen in Nederland kunnen daardoor niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. 
Deze kinderen mogen niet aan de zijlijn staan. Stichting Leergeld 
wil hen mee laten doen! Stichting Leergeld biedt deze kinderen 
kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. 

Ook in onze regio staat Stichting Leergeld voor u klaar. Neemt u gerust 

contact met hen op. Dat kan door hen te mailen of te bellen. Een 

vrijwilliger komt dan langs om te kijken hoe de stichting kan helpen. 

Bijvoorbeeld door een fiets te kopen om mee naar school te gaan. 

Of door gymkleren en gymschoenen te kopen. Heeft u geen geld voor 

een rekenmachine of schriften? Ook dan kunt u bij Stichting Leergeld 

terecht. Zij zijn op de volgende wijze bereikbaar: 

Voor gemeente Leudal:  

Dhr. Peter van der Meij 

06 - 3608 5727 

leergeldleudal@gmail.com 

www.leergeldleudalmaasgouw.nl   

Voor gemeente Maasgouw:  

Dhr. Loe Knipschild 

06 - 4004 7213    

leergeldmaasgouw@gmail.com  

www.leergeldleudalmaasgouw.nl   

Veel ouders en leerlingen in Nederland hebben afgelopen jaren 
hun bezorgdheid geuit over de risico’s die leerlingen lopen door het 
dagelijks dragen van zware schooltassen. De commissie Boekentas 
heeft op verzoek van de staatssecretaris dit probleem onderzocht. In 
dit rapport worden de volgende oplossingen voorgesteld.

Tips voor de ouders/verzorgers

• U kunt erop toezien dat uw kind een goede tas koopt: (rugzak, lichte 

tas, goed verstelbare riemen, niet te ruim zodat de boeken niet gaan 

schuiven).

• Let bij de aanschaf van een schooltas, schrijfartikelen, etui enz. op 

praktisch nut en gewicht.

• Vertel uw kind hoe je zware dingen optilt (bij tillen met rechte 

rug, door de knieën zakken) en hoe zij hun rugzak moeten dragen 

(symmetrisch, niet over één schouder).

• Let erop dat uw kind zo min mogelijk overbodige spullen meeneemt.

Schooltas

mailto:leergeldleudal%40gmail.com?subject=
https://www.leergeldleudalmaasgouw.nl
mailto:leergeldmaasgouw%40gmail.com?subject=
https://www.leergeldleudalmaasgouw.nl


We hopen met deze tips een bijdrage te leveren aan het verstandig 
dragen en tillen door jongeren en aan een goede houding ter 
voorkoming van rugklachten. 

Tips voor de leerling

• Draag je boeken in een rugtas. 

• Gebruik bij voorkeur een tas met twee verstelbare banden zodat       

de tas niet te laag hangt maar tegen je rug rust. 

• Draag een zware tas zo min mogelijk. Je kunt de tas op de 

bagagedrager vastbinden, zoveel mogelijk op de grond zetten en      

in de pauze laten staan. Til altijd met gebogen knieën. Het beste is 

dat je een zware rugtas eerst op de tafel zet en daarna op de rug 

tilt. Je kunt het gewicht van je tas beperken door overbodige dingen 

zoveel mogelijk thuis te laten. 

• Dranken kun je op school kopen of je waterfles gratis vullen. Je kunt 

dan blikjes en pakjes drank thuis laten. 

• Als je klachten hebt over een te zware schooltas bespreek die dan 

met je ouders, je mentor of je teamleider. 

• Het lijkt stoer en cool om je tas los op de bagagedrager te zetten 

met de verstelbare banden om je armen, maar in werkelijkheid is           

dit levensgevaarlijk. Dus bind je tas altijd vast op de bagagedrager, 

zodat je je handen vrij hebt aan het stuur van je fiets. 

Een veilige 
fietsroute

Binnenkort neemt uw zoon/dochter voor het eerst deel aan het 
drukke verkeer tussen woonadres en onze school. Voor leerlingen 
die naar hun nieuwe school komen is dat wel even wennen. De oude 
school was misschien wel bereikbaar te voet maar straks fietsen de 
leerlingen te midden van tientallen andere fietsers een nieuwe route. 
Vaak is de afstand naar de nieuwe school groter dan naar de vorige 
school en is de route onbekend. Misschien moeten ze gevaarlijke 
kruispunten oversteken en onoverzichtelijke verkeersknooppunten 
passeren. De leerlingen die in de hogere klassen zitten geven helaas 
niet altijd het goede voorbeeld. Ze hebben haast of willen nog even 
stoer doen tegenover hun vrienden/vriendinnen (“Stoppen bij een 
verkeerslicht dat op rood staat? Nooit van gehoord!”). 



Enkele tips

• Zorg er voor dat de fiets van uw kind in orde is. 

• Rij, voordat uw kind voor de eerste schooldag naar school gaat, de 

route samen (per fiets). 

• Wijs uw kind op de gevaarlijke punten en laat zien hoe hij of zij zich 

daar het meest veilig kan gedragen. 

• Wijs er bij herhaling op dat uw kind aan medeweggebruikers altijd 

duidelijk moet laten zien wat hij of zij gaat doen.

• Rij de route ook nog een keer met uw kind als het schooljaar 

begonnen is; na de rustige vakantietijd kan de route veel drukker en 

daardoor gevaarlijker zijn. 

• De Scholengemeenschap Sint Ursula besteedt in de brugklas en ook 

in de volgende schooljaren aandacht aan verkeer. We doen dit in de 

vorm van projecten en door verkeer op te nemen in mentorlessen. 

Jongeren van 12 - 18 zijn kwetsbaar in het verkeer. Wij willen hier iets 

aan doen door er aandacht aan te besteden en rekenen op de hulp 

van de ouders/verzorgers. 

Locatie 
Heythuysen 



Brugklas indeling  
Basis – Kader – Gemengd/Theoretisch 

Dit schooljaar starten we met 132 brugklasleerlingen. De kinderen 
komen van 30 verschillende basisscholen en u kunt zich voorstellen 
dat de meeste kinderen wel een beetje aan elkaar moeten wennen. 
Bij de klassenindeling houd ik rekening met de woonplaats en met 
de BS van uw kind en probeer op deze manier fietsgroepjes te 
maken. 

We starten met 7 brugklassen. Twee basisklassen, 2 kaderklassen,  

2 gemengd/theoretische klassen en een synthese klas. In het schema 

op de volgende pagina kunt u zien welke vakken uw kind krijgt in  

de brugklas. 

Leerlingen krijgen allemaal les op hun eigen niveau. Dit geldt ook 

voor de kaderleerlingen in de gemengd/theoretische klas. In de 

brugklas hebben we sedert 4 jaar een opstroomtraject. Tijdens de 

groepsbespreking in januari wordt bekeken welke kinderen hiervoor in 

aanmerking komen. We kijken vooral naar de kernvakken Nederlands, 

Engels en Wiskunde. Scoort uw kind voor deze vakken goed, dan 

krijgt uw kind deze vakken een niveau hoger aangeboden, in dezelfde 

klas. Bijvoorbeeld: een basisleerling krijgt de kernvakken aangeboden 

op kaderniveau.Voordat dit traject van start gaat hebben we natuurlijk 

altijd contact met de ouders. Verloopt dit traject naar wens dan start 

uw kind in leerjaar 2 in een 2 kaderklas. We zijn zeer tevreden over dit 

traject . Afgelopen 2 jaar zijn ongeveer 10% van de brugklasleerlingen 

opgestroomd.

Klassenindeling leerjaar 1              

Klassen in leerjaar 1 Advies basisschool Vakken in leerjaar 1

Basisklas, ±14 leerlingen. VMBO-Basisberoepsgerichte
Leerweg.

Nederlands, Engels, Wiskunde, 
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Sector 
oriëntatie-Techniek, Natuur-Scheikunde, 
Sector oriëntatie Zorg & Welzijn, 
Biologie, Sector oriëntatie Economie, 
Economie, ICT, Muziek, Beeldend 
Vormen, Lichamelijke Opvoeding, 
Mentorles, Mentorspreekuur, Genius 
Hours en Studie na School.

Kaderklas, ±20 leerlingen. VMBO-
Basis/Kaderberoepsgerichte
Leerweg
of
VMBO- 
Kaderberoepsgerichte
Leerweg.

Nederlands, Engels, Wiskunde, 
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Sector 
oriëntatie-Techniek, Natuur-scheikunde, 
Sector oriëntatie Zorg & Welzijn, 
Biologie, Sector oriëntatie Economie, 
Economie, ICT, Muziek, Beeldend 
Vormen, Lichamelijke opvoeding, 
Mentorles, Mentorspreekuur, Genius 
Hours en Studie na School.

Gemengd/Theoretische
Klas, ±24 leerlingen.

VMBO-
Kaderberoepsgerichte-/
Gemengd-Theoretische leerweg
of
VMBO-Gemengd-Theoretische
Leerweg.

Nederlands, Engels, Wiskunde, 
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Sector 
oriëntatie-Techniek, Natuur-scheikunde, 
Sector oriëntatie Zorg & Welzijn, 
Biologie, Sector oriëntatie Economie, 
Economie, ICT, Muziek, Beeldend 
Vormen, Lichamelijke opvoeding, 
Mentorles, Mentorspreekuur, Genius 
Hours en Studie na School.

Synthese klas, 
max. 12 leerlingen.

VMBO
Basis/kaderberoepsgerichte en 
Gemengd/Theoretische leerweg.

Nederlands, Engels, Wiskunde, 
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Sector 
oriëntatie-Techniek, Natuur-scheikunde, 
Sector oriëntatie Zorg & Welzijn, 
Biologie, Sector oriëntatie Economie, 
Economie, ICT, Muziek, Beeldend 
Vormen, Lichamelijke opvoeding, 
Mentorles, Mentorspreekuur, Genius 
Hours en Studie na School.



Planning schooljaar 2022-2023

2022

Introductieprogramma en uitreiken 
leermiddelen

di 6 september * zie vakantiebrief   

Introductieprogramma wo 7 september * zie vakantiebrief   

Eerste lesdag do 8 september volgens lesrooster

Ouderavond dyslexie brugklassen
(ouders van dyslectische kinderen 
ontvangen nog een aparte uitnodiging)

do 22 september 19.30 uur

Ouderavond brugklassen ma 26 september 19.30 uur

Herfstvakantie ma 24 t/m 28 oktober

Kerstvakantie ma 26 december t/m vr 6 januari 2023

2023

Carnavalsvakantie ma 20 t/m vr 24 februari

Tweede paasdag ma 10 april

Meivakantie ma 24 april t/m 5 mei 

Hemelvaart do 18 en vrij 19 mei 

Pinksteren ma 29 mei 

Zomervakantie ma 17 juli t/m vr 25 augustus

* De vakantiebrief ontvangt u tijdens de eerste vakantieweek.

Toelichting:
Wellicht ten overvloede wordt u er nog op gewezen dat de data van de vakanties
in regionaal overleg zijn vastgesteld.

Leermiddelen  

De leermiddelen die uw kind nodig heeft, worden gratis door Sint 
Ursula verstrekt. Dit is wettelijk zo geregeld. Via onderstaande link 
kunt u zien hoe het precies in elkaar zit.

Welke zaken betaalt de school en wat dient u zelf aan te schaffen:

Gratis zijn (Categorie 1)
Leerboeken, werkboeken, project- of tabellenboeken, examentrainingen 

en examenbundels (examenbundels die op de boekenlijst staan), eigen 

leermateriaal van de school en de ontsluiting van digitale leermiddelen  

(de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.

Niet gratis zijn (Categorie 2)
Atlas, woordenboeken, tekenbenodigdheden, licenties van Elektronische 

Leer Omgeving (ELO), rekenapparaat en agenda (via ouderbijdrage). 

Maar ook zaken als laptops, sportkleding, leesboekjes, gereedschap, 

schriften, multomappen, pennen, geodriehoeken, passers en dergelijke. 

Deze blijven voor rekening van de ouders, omdat ze tot de persoonlijke 

uitrusting van de leerling behoren. Het is evenwel mogelijk deze 

artikelen via de school te bestellen (zelfaanschaf).

HOE ZIT HET MET GRATIS SCHOOLBOEKEN 

EN LESMATERIALEN?



Overzicht verplichte 
schoolbenodigdheden 
voor brugklasleerlingen  

U kunt deze via school/WIS Collect te bestellen: 

• Casio rekenmachine Fx-82 ES € 14,00* 

• Ursula T-shirt voor lichamelijke opvoeding  € 18,50* 

 in de maten: S-M-L-XL  

• Wit schort (verzorging) € 8,50*

     
* Prijzen onder voorbehoud, exacte prijs staat bij het plaatsen van uw bestelling 
in WIS Collect 

Het Ursula t-shirt is ook te koop bij G&G For Men in Roermond. 
De rekenmachine en de schort kunt u natuurlijk ook via een andere winkel aanschaffen.

Verdere benodigdheden brugklas 
(niet via school/WIS Collect te bestellen)

• Etui Pennen, HB- en 2B-potlood, kleurpotloden, gum, schaar, 

 slijper, plakstift

• Geodriehoek en passer

• Schoolagenda

• 3 Schriften ruitjespapier voor het vak Wiskunde (groot A4, 10mm) 

• 2 Klappers interieur gelinieerd en 3 snelhechters 

• Schriften gelinieerd voor ca. 5 vakken

• Kaftpapier 

• Rugzak of stevige schooltas met een schouderband 

• Oortjes

Werkwijze  

• De leerlingen ontvangen tijdens de introductie de studieboeken 

in bruikleen (de school is en blijft eigenaar van de boeken). Deze 

studieboeken bestaan uit leerboeken en werkboeken waarin niet 
 geschreven mag worden. De werkboeken zijn voorzien van een sticker 

 met daarop de vermelding dat er niet in geschreven mag worden. 

 De boeken dienen binnen een week na uitgifte gekaft te zijn.

• De leerlingen ontvangen ook eventueel enkele werkboeken waarin 

 ze wel mogen schrijven. De leerlingen mogen deze werkboeken 

houden. Wél is het zo, dat deze werkboeken bewaard moeten worden. 

Mogelijk zijn ze volgend schooljaar ook nodig. We verstrekken deze 

werkboeken echter maar één maal.

• Ouders kunnen de niet-gratis artikelen bestellen en betalen via 

 WIS Collect. U ontvangt hiervoor, automatisch, in juli een e-mail. 

 Via deze e-mail kunt aangeven welke artikelen, uit de categorie 

“zelfaanschaf”, u via school wilt bestellen. U kunt ze vervolgens via 

dezelfde link betalen. Verder hebben brugklasleerlingen ook nog een 

aantal andere zaken nodig die u niet via school kunt aanschaffen. 

 Deze staan in het bovenstaande overzicht.

• Bij het verlaten van de school of aan het einde van het schooljaar 

 levert de leerling de boeken en werkboeken waarin niet mag worden 

geschreven weer in. Niet-ingeleverde boeken en/of beschadigde (werk)

boeken worden in rekening gebracht.

De organisatie
Het uitlenen van de leermiddelen is in handen van Mevr. M. Hoeijmakers 

en Mevr. I. Franssen.

• Waarschuwing: vervoer geen drank in de boekentas. Bij lekken 

 of stukgaan van de verpakking kan er voor honderden euro’s schade 

 ontstaan. Wij zijn genoodzaakt de gehele schade op de lener van de 

 boeken te verhalen.
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Gedrag 
We hebben respect voor elkaar. Iedereen op school gedraagt zich 

fatsoenlijk en werkt mee aan een goede sfeer. Natuurlijk wordt dat ook 

buiten de school van je verwacht, als je op excursie gaat of op stage bent, 

naar school komt of naar huis gaat. 

Schoolpasje 
Zorg dat je het schoolpasje altijd bij je hebt. Het schoolpasje is verplicht 

in de aula en de mediatheek. 

Begin van de lessen 
De lessen starten ‘s morgens om 8.30u. Kom je bij het begin van de 

lesdag of tijdens de lesdag te laat in een les, dan noteert de docent dit 

in Magister. 

Wanneer je zonder geldige redenen te laat bent, wordt de verzuimde 

tijd ingehaald. Dit betekent dat je je de volgende schooldag om 8.00 uur 

moet melden bij de receptie. Er kan hiervan worden afgeweken in overleg 

met de teamleider. Wanneer je herhaaldelijk te laat komt wordt dit door 

de mentor meegedeeld aan je ouders/begeleiders. 

Uitval van lessen 
Wanneer er één of meer lessen uitvallen ga je naar de aula van de 

bovenbouw. Het meest actuele overzicht van het lesrooster vind je 

op de Zermelo app. Eventuele wijzigingen zijn hierin direct zichtbaar. 

Om goed voorbereid te zijn op de schooldag raden we je aan om 

elke ochtend Zermelo te bekijken. Bij vragen neem je contact op 

met de roostermaker of de toezichthouder in de aula.
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Agenda en huiswerk 
Het is belangrijk dat je altijd je spullen bij je hebt en het huiswerk 

in orde is. De docent noteert het huiswerk in Magister maar noteer 

het huiswerk ook altijd zelf in je agenda. Het meenemen en gebruiken 

van een agenda is enorm belangrijk om goed te kunnen leren. Zonder 

agenda is plannen en organiseren van jouw leer/maakwerk onmogelijk. 

De agenda heb je daarom elke dag bij je. Zijn we niet tevreden, dan 

wordt de aanpak hiervan door de docent/mentor met jou en je ouders/

begeleiders besproken.

Leslokalen 
Aan het begin van het schooljaar vertelt iedere docent welke regels 

er gelden in zijn/haar lokaal. Zorg dat je je daar stipt aan houdt. 

Hang je buitenkleding op in de garderobe, daarbij hoort ook de pet. 

Petten worden niet gedragen in het gebouw. Drinken, eten en snoepen 

mag alleen in de aula’s en in de gangen waar je tijdens de pauze mag 

verblijven. 

De lift 
Wanneer het nodig is, bijvoorbeeld als je een blessure hebt, kun je 

gebruik maken van de lift. Eén medeleerling mag je hierbij begeleiden. 

Bij de receptie kun je een sleutel ophalen tegen betaling van een 

borgsom van € 7,50. 

Pauzes, aula en garderobe 
De pauzes breng je door op je eigen pauzeplaats of in je eigen aula. 

De receptie en de garderobes zijn verboden gebied. De aula bovenbouw 

is de plek waar je verblijft tijdens tussenuren, lesuitval en wanneer je 

eerder vrij bent dan je vriend/vriendin. Je verblijft alleen in de garderobe 

voor het ophangen van je jas (bovenbouw) en/of het opbergen van je 

spullen (onderbouw). Laat op het einde van de dag geen spullen achter 

in de garderobe. 
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Wat moet je doen in de aula tijdens pauzes of tussenuren 
Samen moeten we ervoor zorgen dat de aula netjes blijft. Als je klaar 

bent met eten ruim dan op en gooi afval in de prullenbak. Doe niet 

moeilijk wanneer aan jou gevraagd wordt om iets op te ruimen. In de 

aula bovenbouw kun je gebruikmaken van spellen die je leent met je 

schoolpasje. Als jij iets leent, ben jij ook verantwoordelijk voor de spullen. 

Ga zo met de spullen om dat anderen er ook plezier van hebben. 

Wat absoluut niet mag 
Je neemt geen voorwerpen mee naar school die anderen in gevaar 

kunnen brengen. Wanneer je alcoholhoudende drank, wapens, drugs 

of vuurwerk bij je hebt op school of op het schoolterrein gebruikt, 

word je geschorst of verwijderd en doen we melding bij de politie. 

Dat geldt ook wanneer je onder invloed van drugs op school aanwezig 

bent. Liter flessen frisdrank, grote zakken chips en energiedrankjes zijn 

niet toegestaan. Deze spullen worden in beslag genomen en kunnen 

door je ouders worden opgehaald. 

Mobiele telefoon en iPad 
Als je de mobiele telefoon in het gebouw gebruikt is dit vanzelfsprekend 

zonder geluid. Het ongevraagd maken en publiceren (bijv. op Social Media) 

van foto’s, film- en geluidsopnames van medeleerlingen en medewerkers 

is ten strengste verboden. Tijdens de les mag het mobieltje alleen voor 

leeractiviteiten worden ingezet op aangeven van de docent. Niet voor 

het luisteren naar muziek of om met anderen te communiceren. Houd je 

je bij het gebruik van de telefoon niet aan de gemaakte afspraken dan 

wordt deze in beslag genomen en ingeleverd bij de receptie.

Het mobieltje kan daar, aan het einde van de lesdag, worden opgehaald.

Roken 
Scholengemeenschap Sint Ursula is een rookvrije school. In het gebouw, 

op het schoolterrein en bij binnen- en buitenschoolse activiteiten mag 

niet worden gerookt. Bij overtreding zullen er passende maatregelen 

worden genomen in overleg met de teamleider. 
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Verzuim en ziek worden 
Wanneer je niet naar school kunt komen, bijvoorbeeld als je ziek bent, 

laat je dit door je ouders/begeleiders schriftelijk, telefonisch of via Magister 

doorgeven (voor 8.30 uur ‘s morgens). Word je ziek op school dan meld 

je je af bij de teamleider. Als je weer naar school komt lever je een 

absentiebriefje in bij de receptie. Het absentiebriefje kun je ophalen bij de 

receptie of downloaden van de site. 

Spijbelen 
Je bent verplicht alle lessen te volgen. Bij spijbelen neemt de mentor altijd 

contact op met je ouders/begeleiders. Als het spijbelen vaker voorkomt 

wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht. 

Verwijdering uit de les 
1. Als je uit de les wordt gestuurd meld je je meteen bij de receptie. 

2. Daar ontvang je een nadenkformulier met daarop het tijdstip waarop 

 je je hebt gemeld. 

3. Daarna ga je altijd naar de aula van de bovenbouw waar weer wordt 

 genoteerd wanneer je je hebt gemeld. 

4. Het nadenkformulier dat je in de aula zorgvuldig moet invullen lever 

 je vijf minuten voor het einde van de les in bij de docent. 

5. De docent bespreekt met jou hoe en wanneer de les wordt ingehaald 

 en schrijft de afspraak op het nadenkformulier. 

6. Dit neem je mee naar huis waar het wordt ondertekend door je 

 ouders/begeleiders. 

7. De volgende dag lever je het volledig ingevulde nadenkformulier in 

 bij de mentor. De mentor levert het nadenkformulier in bij de teamleider. 

Word je vaker dan drie keer uit een les verwijderd, dan worden je 

ouders/begeleiders uitgenodigd voor een gesprek. 
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Schorsing en verwijdering
Als je gedrag bij herhaling niet goed is, kun je geschorst worden. 

In de periode van de schorsing mag je geen lessen volgen en worden 

er afspraken gemaakt over de taken die uitgevoerd moeten worden. 

De afspraken worden door de teamleider en de mentor met jou 

en je ouders/begeleiders besproken. Je ouders/begeleiders worden 

hierover altijd schriftelijk op de hoogte gebracht. Als je gedrag na 

de schorsing niet verbetert, kun je zelfs van school verwijderd worden.

Corveedienst
Elke mentorgroep heeft per schooljaar een aantal malen corveedienst. 

Deze corveedienst duurt maximaal een kwartier. Als de klus dan niet 

geklaard is moet je dit na de laatste les doen.

Schoonhouden van gebouw en schoolterrein
In en buiten de school staan diverse prullenbakken. Gooi je rommel 

daarin. 

Stalling van fietsen, brommers en scooters
In de stalling is met letters aangegeven waar je de fiets, brommer, 

scooter kunt neerzetten. Zorg dat deze stevig staat en niet bij de 

eerste de beste windvlaag omvalt (domino-effect). De brommers 

en scooters staan in een aparte stalling. 

De stalling is geen hangplek. Je mag alleen in de stalling zijn als je 

jouw fiets/brommer/scooter stalt of ophaalt. Sluit je fiets/brommer/

scooter natuurlijk altijd goed af.
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De verkeerssituatie op de Tienderweg 
Bij ‘schoolbegin’ en ‘schooleinde’ kan het druk zijn voor het school-

gebouw. Omdat omliggende straten ook doorgaande straten zijn, 

zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie. 

Zorg ervoor dat onnodige overlast en gevaarlijke situaties voorkomen 

worden. Blijf dus zeker niet op straat hangen, ga ‘s morgens meteen 

naar de pauzeplaats, blijf na school niet op straat op elkaar wachten. 

Gebruik de bushalte alleen als je daar met andere busreizigers op 

de bus moet wachten, niet om even bij te praten, dat kan ook in 

de aula. Vóór de school en de bushaltes bij school blijven we niet 

rondhangen en roken. Rekening houden met de buurt moeten we 

allemaal belangrijk vinden. 

Boeken en school eigendommen 
Ga netjes met de spullen van school om. Kaft alle boeken, ook 

de werkboeken. Schade wordt in rekening gebracht. 

Regels mediatheek 
De mediatheek is dagelijks geopend van 8.30 - 16.35 uur. De media-

theek is gesloten tijdens de pauzes. Voor leerlingen die gebruik maken 

van de mediatheek gelden een aantal regels die je kunt lezen in 

de aula’s en in de mediatheek. 

Schade 
Als je iets beschadigt of je vernielt spullen van een ander of van de 

school, dan worden jij en je ouders/begeleiders daarvoor aansprakelijk 

gesteld. De gemaakte kosten worden dan in rekening gebracht. 
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Eigendommen 
• Bewaar alle waardevolle spullen in je kluisje. 

• De school is niet aansprakelijk voor schade aan deze spullen 

 (mobieltje, iPad enz.) 

• Zorg dat op jouw spullen je naam staat, of zorg voor een bij jou 

 bekend teken. 

• Zorg dat je altijd de kluissleutel bij je hebt. 

• Maak indien nodig gebruik van een kluis voor je helm, deze kun je 

 reserveren bij de conciërge (borgsom € 7,50) 

• Ben je iets kwijt geef dit dan altijd door aan de conciërge bij de 

 receptie. 

Reparaties aan je fiets 
Heb je een lekke band, dan legt de conciërge je de eerste keer uit 

hoe je deze moet repareren. Hij helpt je de eerste keer, maar de 

volgende keer moet je het zelf doen. 

Ten slotte 
Het is mogelijk dat we bij het opstellen van deze spelregels iets vergeten 

zijn. In de loop van het schooljaar kunnen deze regels dan ook aangepast 

worden, je mentor brengt je dan op de hoogte. 

Schoolgids  

De schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 is vanaf 

5 september 2022 beschikbaar via onze website.

Indien u graag een papieren versie van de schoolgids zou willen 

ontvangen kunt u dit vanaf 5 september 2022 melden bij de 

leerlingenadministratie van onze school. U ontvangt dan via 

uw zoon of dochter een uitdraai van de op de website geplaatste 

gegevens van de schoolgids. 



Locatie 
Horn 

Brugklas indeling
VMBO-T - HAVO - VWO  

Dit schooljaar starten we met 218 brugklasleerlingen. De kinderen 
komen van 26 verschillende basisscholen en u kunt zich voorstellen 
dat de meeste kinderen wel een beetje aan elkaar moeten wennen. 
Bij de klassenindeling wordt rekening gehouden met de woonplaats 
en met de basisschool van uw kind. Op deze manier ontstaan 
fietsgroepjes naar school. 

We starten dit jaar met 10 brugklassen. Twee VMBO-T klassen, 

vier HAVO klassen, twee VWO klassen, een VWO-PLUS klas en 

een Syntheseklas. 

In het schema op de volgende pagina kunt u zien welke vakken 

uw kind krijgt in de brugklas. 



Klassenindeling leerjaar 1              

Klassen in leerjaar 1 Advies basisschool Vakken in leerjaar 1

VMBO-TL 
(iPad & mix-klas*).

VMBO-GL t/m TL of VMBO-TL. Nederlands, Engels, Geschiedenis, 
Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, 
Muziek, Beeldende Vorming, Design 
& Technology, Levensbeschouwing, 
Lichamelijke Opvoeding, Digital Skills, 
Mentorles, Genius Hours.

HAVO 
(iPad & mix-klas).

VMBO-TL t/m HAVO of HAVO. Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis, 
Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, 
Muziek, Tekenen, Design & Technology, 
Levensbeschouwing, Lichamelijke 
Opvoeding, Digital Skills, Mentorles, 
Genius Hours.

VWO 
(mix-klassen).

HAVO t/m VWO of VWO. Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis, 
Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, 
Muziek, Tekenen, Design & Technology, 
Levensbeschouwing, Lichamelijke 
Opvoeding, Digital Skills, Mentorles, 
Genius Hours.

VWO-plus 
(mix-klas).

VWO. Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis, 
Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, 
Muziek, Tekenen/Beeldende 
Vorming, Design & Technology,  
Levensbeschouwing, Lichamelijke 
Opvoeding, Digital Skills, Mentorles, 
Genius Hours.

Syntheseklas 
(VMBO-TL t/m VWO, iPad).

VMBO-TL t/m VWO. Nederlands, Frans (niet op VMBO-TL), 
Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, 
Wiskunde, Biologie, Muziek, 
Tekenen, Design & Technology, 
Levensbeschouwing, Lichamelijke 
Opvoeding, Digital Skills, Mentorles, 
Genius Hours’

* In een mix-klas zitten leerlingen die werken op een iPad en leerlingen die werken met boeken.

Planning schooljaar 2022-2023

2022

Uitreiken leermiddelen ma 5 september * Zie vakantiebrief

Eerste schooldag di 6 september 
(mentorlessen lesuur 1 t/m 5)

* Zie vakantiebrief

Brugklaskamp wo 7 t/m vr 9 september * Zie vakantiebrief

Ouderavond brugklassen wo 21 september  

Ouderavond dyslexie brugklassen wo 5 oktober 18.45 uur

Ouderavond “leren leren” brugklassen wo 5 oktober 19.30 t/m 21.00 uur

Herfstvakantie ma 24 t/m 28 oktober 19.30 t/m 21.00 uur

Kerstvakantie ma 26 december t/m vr 6 januari 2023

2023

Carnavalsvakantie ma 20 t/m vr 24 februari

Tweede paasdag ma 10 april

Meivakantie ma 24 april t/m vr 5 mei

Hemelvaart do 18 en vrij 19 mei

Pinksteren ma 29 mei

Zomervakantie ma 17 juli t/m vr 25 augustus

* De vakantiebrief ontvangt u tijdens de eerste vakantieweek.



Leermiddelen  

De leermiddelen die uw kind nodig heeft, worden gratis door Sint 
Ursula verstrekt. Dit is wettelijk zo geregeld. Via onderstaande link 
kunt u zien hoe het precies in elkaar zit.

Welke zaken betaalt de school en wat dient u zelf aan te schaffen:

Gratis zijn (Categorie 1)
Leerboeken, werkboeken, project- of tabellenboeken, examentrainingen 

en examenbundels (examenbundels die op de boekenlijst staan), eigen 

leermateriaal van de school en de ontsluiting van digitale leermiddelen  

(de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.

Niet gratis zijn (Categorie 2, 3 en 4)
Atlas, woordenboeken, tekenbenodigdheden, licenties van Elektronische 

Leer Omgeving (ELO), rekenapparaat en agenda. Maar ook zaken als 

laptops, sportkleding, leesboekjes, gereedschap, schriften, multomappen, 

pennen, geodriehoeken, passers en dergelijke. Deze blijven voor rekening 

van de ouders, omdat ze tot de persoonlijke uitrusting van de leerling 

behoren. Het is evenwel mogelijk om sommige deze artikelen via de 

school te bestellen (zelfaanschaf).

Het Ursula t-shirt voor de lessen L.O. is ook te koop bij G&G For Men 
in Roermond en kost € 18,50 * Prijzen onder voorbehoud

HOE ZIT HET MET GRATIS SCHOOLBOEKEN 

EN LESMATERIALEN?

OVERZICHT VAN DE (WERK)BOEKEN IN BRUIKLEEN (OF LICENTIES)

EN DE ZELFAANSCHAF VOOR DE BRUGKLAS.

Werkwijze - iPad  

Leerlingen die gekozen hebben voor de iPad 
als didactisch hulpmiddel

• Leerlingen die gebruik maken van een iPad en deze via school 
 hebben besteld, ontvangen de iPad op maandag 5 september 2022. 

 Samen met de mentor en enkele iCoaches zullen de licenties van 

 de leer- en werkboeken ook op dat moment op de iPad gekoppeld 

 worden. Als je gekozen hebt voor de iPad ontvang je dus geen boeken, 

 maar licenties die ervoor zorgen dat alle boeken en werkboeken op 

 jouw iPad terecht komen. 

• Indien je zelf al een geschikte iPad hebt of er een buiten de school 
 om gekocht hebt, vragen we je deze in de laatste week van de 

 zomervakantie in te leveren op school. De iPad wordt dan klaargemaakt 

 voor gebruik op school. Op maandag 5 september krijg je hem weer 

 terug en worden de licenties aan de iPad gekoppeld. 

Let op: haal alle bestanden van jouw iPad voordat je hem inlevert, 

want hij zal gereset moeten worden. Ga je komend schooljaar jouw 

eigen iPad gebruiken op school, geef dit dan z.s.m. door via 

ipad@ursula.nl

Voor meer informatie hierover of als je vragen hebt, 

kun je contact opnemen via ipad@ursula.nl

mailto:ipad%40ursula.nl?subject=iPad
mailto:ipad%40ursula.nl?subject=iPad


Werkwijze - boeken  

Leerlingen die gekozen hebben voor boeken 
als didactisch hulpmiddel

• De leerlingen ontvangen de studieboeken in bruikleen (de school is 

 en blijft eigenaar van de boeken). Deze studieboeken bestaan uit 

 leerboeken en werkboeken waarin niet geschreven mag worden. 

 De werkboeken zijn voorzien van een sticker met daarop de vermelding 

 dat er niet in geschreven mag worden. 

• De leerlingen ontvangen ook eventueel enkele werkboeken waarin ze 

 wel mogen schrijven. De leerlingen mogen deze werkboeken houden. 

 Wél is het zo, dat deze werkboeken bewaard moeten worden. Mogelijk 

 zijn ze volgend schooljaar ook nodig. We verstrekken deze werkboeken 

 echter maar één maal.

Informatie voor alle leerlingen 
(iPad en boek)  

• De leerlingen kunnen een Bosatlas (voor het vak aardrijkskunde) 

 en een klokkenspel (voor het vak muziek) huren van school. 

 De bosatlas is noodzakelijk bij het vak aardrijkskunde, een klokkenspel 

 is noodzakelijk indien de leerling thuis niet de beschikking heeft over 

 een klokkenspel of een piano/keyboard.

• U kunt de niet-gratis artikelen bestellen en betalen via WIS Collect. 

 U ontvangt hiervoor een e-mail. Via deze e-mail kunt aangeven welke 

artikelen uit de categorie “zelfaanschaf” u via school wilt bestellen. 

 U kunt ze vervolgens via dezelfde link betalen.

• De leerlingen hoeven zelf geen agenda aan te schaffen. Deze wordt 

verstrekt via school en bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Alle 

brugklasleerlingen werken komend schooljaar met de (1-blik) agenda.

• De tijden waarop de iPad of de boeken op maandag 5 september 2022 

opgehaald dienen te worden, vindt u in de e-mail en brief die in de 

eerste week van de zomervakantie wordt verstuurd.

• Bij het verlaten van de school of aan het einde van het schooljaar 

levert de leerling de boeken en werkboeken waarin niet mag worden 

geschreven weer in. Niet-ingeleverde boeken en/of beschadigde 

 (werk-)boeken worden in rekening gebracht.

De organisatie
Het uitlenen van de leermiddelen is in handen van dhr. W. Kiggen. 

Hij is te bereiken via: w.kiggen@ursula.nl

mailto:w.kiggen%40ursula.nl?subject=
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Gedrag 
We hebben respect voor elkaar. Iedereen op school gedraagt zich fatsoenlijk 

en werkt mee aan een goede sfeer. Natuurlijk wordt dat ook buiten de 

school van je verwacht, als je op excursie gaat of op stage bent, naar 

school komt of naar huis gaat.

Schoolpasje
Zorg dat je het schoolpasje altijd bij je hebt. Het schoolpasje heb je o.a. 

nodig om zaken te lenen in de StudyZone en StudyHall.

Begin van de lessen
Aan het begin van de lesdag en na elke pauze gaat er tweemaal een 

belsignaal. Bij het 1e signaal ga je naar het leslokaal, bij het 2e signaal 

beginnen de lessen. Wanneer je te laat in de les komt, noteert de docent 

dit in Magister. Wanneer je zonder geldige redenen te laat in de lessen 

komt, wordt de verzuimde tijd ingehaald. Dit betekent dat je je 

de volgende schooldag om 8 uur moet melden bij de roostermaker.

Er kan hiervan worden afgeweken in overleg met de leerlingcoördinator. 

Wanneer je herhaaldelijk te laat komt wordt dit door de mentor 

meegedeeld aan je ouder(s)/begeleider(s).

Uitval van lessen
Veranderingen in het rooster zie je in magister en/of op de website: 

www.ursula.nl

Wanneer er één of meer lessen uitvallen zie je in magister waar je naartoe 

moet gaan tijdens dat uur/die uren. Dit kan de C-aula of de StudyHall 

(B107) zijn. Als de les in de StudyHall gepland staat, heeft de docent een 

opdracht klaargezet, waaraan je tijdens dat uur onder toezicht gaat werken. 

De docent heeft dit vooraf ook al met jou en de klas besproken. Je hebt 

daarom dan ook altijd de benodigde spullen bij je.  

Bij vragen neem je contact op met de roostermaker of de toezichthouder 

in de aula/StudyHall.
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Studie (agenda) en huiswerk
Het is belangrijk dat je altijd je spullen bij je hebt en het huiswerk in orde 

is. De docent noteert het huiswerk in Magister en jij noteert het huiswerk 

altijd in je 1blik agenda. In deze agenda maak je een planning. Goed 

kunnen plannen is namelijk heel belangrijk in het voortgezet onderwijs. 

Zijn we niet tevreden, dan wordt de aanpak hiervan door de docent/mentor 

met jou en je ouder(s)/verzorger(s) besproken.

Leslokalen
Aan het begin van het schooljaar vertelt iedere docent welke regels er 

gelden in zijn/haar lokaal. Zorg dat je je daar stipt aan houdt. Hang je 

buitenkleding op in de garderobe. Petten worden niet gedragen in het 

gebouw. Eten en snoepen mag alleen in de aula’s en in de gangen waar 

je tijdens de pauze mag verblijven. Water mag overal in het schoolgebouw 

gedronken worden.

De lift
Wanneer het nodig is, bijvoorbeeld als je een blessure hebt, kun je 

gebruik maken van de lift. Eén medeleerling mag je hierbij begeleiden. 

Bij de receptie kun je een sleutel ophalen tegen betaling van een borgsom 

van € 7,50.

Pauzes, aula en garderobe
De pauzes breng je door in de C-aula of buiten op het schoolplein. 

De garderobe hoort hier dus niet bij. Je verblijft alleen in de garderobe 

voor het ophangen van je jas en/of het opbergen van je spullen in 

jouw kluisje. Laat op het einde van de dag geen spullen achter in 

de garderobe.

https://www.ursula.nl/
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Wat moet je doen in de aula tijdens pauzes of tussenuren/corveedienst
Samen moeten we ervoor zorgen dat de aula netjes blijft. Als je klaar bent 

met eten, ruim dan op en gooi afval in de prullenbak. Doe niet moeilijk 

wanneer aan jou gevraagd wordt om iets op te ruimen. Elke klas heeft 

per schooljaar gedurende één week corveedienst. Deze corveedienst duurt 

maximaal een kwartier. Als de klus dan niet geklaard is moet je dit na de 

laatste les doen.

Wat absoluut niet mag
Je neemt geen voorwerpen mee naar school die anderen in gevaar kunnen 

brengen. Wanneer je alcoholhoudende drank, wapens, drugs of vuurwerk 

bij je hebt op school of op het schoolterrein gebruikt, word je geschorst 

of verwijderd en doen we melding bij de politie. Dat geldt ook wanneer je 

onder invloed van drugs op school aanwezig bent. 

Mobiele telefoon
In overleg met jouw docent doe je de mobiele telefoon aan het begin van 

de les in de telefoontas in het lokaal of je doet hem in jouw tas, uiteraard 

stil geschakeld. Het mobieltje mag tijdens de les gebruikt worden als dit in 

het lesprogramma past. De docent geeft dit aan.

Tijdens de les is het ten strengste verboden beeld- of geluidsopnames te 

maken, zonder dat de docent hiervoor toestemming heeft gegeven. 

Roken
Scholengemeenschap Sint Ursula is een rookvrije school. In het gebouw, 

op het schoolterrein en bij binnen- en buitenschoolse activiteiten mag niet 

worden gerookt. Bij overtreding zullen er passende maatregelen worden 

genomen in overleg met de leerlingcoördinator of de teamleider.
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Absentie
1. Ik wil mijn kind ziek melden:
Dit kan (bij voorkeur) via de Magisterapp of telefonisch tussen 08.00 

en 08.30 uur op het nummer 0475 - 58 21 21. De Magister-app is alleen 

te gebruiken als uw kind de gehele dag ziek is. Als uw kind langer dan 

een dag ziek is, moet de melding elke dag opnieuw worden gedaan. 

2. Mijn kind moet naar een arts of therapeut onder schooltijd. 
Ik wil bijzonder verlof aanvragen:
U kunt hiervoor dit aanvraagformulier gebruiken. Om dit formulier 

in te vullen heeft u het leerlingnummer van uw kind nodig. 

Spijbelen
Je bent verplicht alle lessen te volgen. Bij spijbelen neemt de mentor altijd 

contact op met je ouders/begeleiders. Als het spijbelen vaker voorkomt 

wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.

Verwijdering uit de les
Als je tijdens de les ontoelaatbaar gedrag vertoont, kun je verwijderd 

worden uit de les. De docent zal in dit geval altijd telefonisch contact 

opnemen met jouw ouder(s)/verzorger(s). De docent geeft jou een 

passende vakgerelateerde straf.

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDER VERLOF

HIER VINDT U DE HANDLEIDING VOOR 

ZIEKMELDEN VIA MAGISTER
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Schorsing en verwijdering
Als je gedrag (bij herhaling) niet goed is, kun je geschorst worden. 

In de periode van de schorsing mag je geen lessen volgen en worden 

er afspraken gemaakt over de taken die uitgevoerd moeten worden.

De afspraken worden door de leerlingcoördinator en de mentor met jou 

en je ouder(s)/verzorger(s) besproken. Je ouder(s)/verzorger(s) worden 

hierover altijd schriftelijk op de hoogte gebracht. Als je gedrag na de 

schorsing niet verbetert, kun je zelfs van school verwijderd worden.

Schoonhouden van gebouw en schoolterrein
In en buiten de school staan diverse prullenbakken. Gooi alle rommel 

daarin.

Stalling van fietsen, brommers en scooters
In de stalling is met letters aangegeven waar je de fiets/brommer/scooter 

kunt neerzetten. Zorg dat deze stevig staat en niet bij de eerste de beste 

windvlaag omvalt (domino-effect). De brommers en scooters staan in 

een aparte stalling. De stalling is geen hangplek. Je mag alleen in de 

stalling zijn als je jouw fiets/brommer/scooter stalt of ophaalt. Sluit je 

fiets/brommer/scooter natuurlijk altijd goed af.

Boeken en schooleigendommen
Ga netjes met de spullen van school om. Kaft alle boeken. Schade wordt 

in rekening gebracht.

Schade
Als je iets beschadigt of je vernielt spullen van een ander of van de school, 

dan worden jij en je ouder(s)/verzorger(s) daarvoor aansprakelijk gesteld. 

De gemaakte kosten worden dan in rekening gebracht.
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Contant geld
Leerlingen op onze school kunnen allerlei zaken kopen, van kopieën 

tot frisdrank, een broodje gezond of thee. Met ruim 1100 leerlingen 

komt veel contant geld de school in. Uit oogpunt van veiligheid willen 

we je vragen niet te veel geld mee naar school te nemen.

Eigendommen
Bewaar alle waardevolle spullen in je kluisje. De school is niet aansprakelijk 

voor schade aan deze spullen (mobieltje, iPad enz.). Zorg dat op jouw 

spullen je naam staat, of zorg voor een bij jou bekend teken. Zorg dat 

je altijd de kluissleutel bij je hebt. Ben je iets kwijt geef dit dan altijd 

door aan de conciërge bij de receptie.

Reparaties aan je fiets
Heb je een lekke band, dan kun je deze tegen een kleine vergoeding 

(voor een goed doel) laten plakken door een van de conciërges. 

Ten slotte
Het is mogelijk dat we bij het opstellen van deze spelregels iets vergeten 

zijn. In de loop van het schooljaar kunnen deze regels dan ook aangepast 

worden, je mentor brengt je dan op de hoogte.



Schoolgids  

De schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 is vanaf 

augustus 2022 beschikbaar via onze website.

Indien u graag een papieren versie van de schoolgids zou willen 

ontvangen kunt u dit vanaf 5 september 2022 melden bij de 

leerlingenadministratie van onze school. U ontvangt dan via 

uw zoon of dochter een uitdraai van de op de website geplaatste 

gegevens van de schoolgids. 

Brugklaskamp locatie Horn  

De leerlingen maken tijdens dit kamp in een ontspannen sfeer kennis 

met hun nieuwe klasgenoten en hun mentor. Ze leren wat aardigheden 

van elkaar kennen en accepteren, om zich zo vervolgens snel in hun 

groep thuis te voelen. Op deze manier ontstaat er een klassensfeer, 

waarin leerlingen en docenten op een plezierige wijze kunnen 

samenwerken. 

Gedetailleerde inlichtingen over benodigdheden, wijze van betaling 

etc. ontvangt u per e-mail. Mocht u nog behoefte hebben aan nadere 

informatie of iets willen toelichten dat voor de opvang van uw zoon/

dochter van belang kan zijn, dan kunt u zich tot het einde van dit 

schooljaar wenden tot de teamleider brugklassen.

Indien uw kind NIET kan deelnemen aan ons brugklaskamp (om welke 

reden dan ook), verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen 

met de teamleider.

Het kamp wordt gehouden op camping “De Schatberg” 

in Sevenum van woensdagmorgen 7 september tot 

vrijdagmiddag 9 september 2022. 

Elke klas wordt door 4 of 5 volwassenen begeleid, zowel 

medewerkers van school als ouders.



Horn 
VMBO-TL, HAVO, ATHENEUM, GYMNASIUM

Bergerweg 21, 6085 AS Horn

0475 – 582 121

administratie@ursula.nl

Heythuysen 
VMBO-BB, VMBO-KB, VMBO-GL, VMBO-TL

Tienderweg 101, 6093 EN Heythuysen

0475 – 492 088

heythuysen@ursula.nl

www.ursula.nl

Ontdek 
    jouw
  talent!
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