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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.

AANDACHT VOOR DISCRIMINATIE EN RACISME IS ALTIJD EN OVERAL NODIG! In het nieuws wordt er veel aandacht be-
steed aan discriminatie en racisme. Het lijkt altijd heel ver weg en veel mensen herkennen zich hier niet in. ‘Bij ons gebeurt dit 
niet’ is een veelgehoorde reactie. In het onderwijs is het belangrijk om hieraan te blijven werken. LEES VERDER ...

  AMN BALANS (locatie Heythuysen). In week 23 is de AMN Balans afgenomen. Dit is een vragenlijst die gericht is op de soci-
aal-emotionele situatie van de leerling. De factoren die gemeten worden hebben betrekking op thuis, school, motivatie, gedrag 
en persoonlijkheid. Als ouder/verzorger kunt u, als uw zoon/dochter inlogt in AMN, de resultaten inzien. LEES VERDER ...

LEERMOGELIJKHEID OP SCHOOL TIJDENS TOETSWEEK (locatie Horn). Tijdens de toetsweek (week 28) willen we alle 
leerlingen de mogelijkheid geven om op school in alle rust te kunnen leren. Leerlingen kunnen hiervoor terecht in de studyhall 
van maandag t/m donderdag tussen 11.30 en 14.00 uur. Er is toezicht aanwezig binnen deze tijd. LEES VERDER ...

CJG TIP VAN DE MAAND: OMGAAN MET NIEUWE MENSEN. De leefwereld van je puber wordt steeds maar groter. Ze 
worden zelfstandiger en gaan steeds meer op pad met andere mensen. En hoe groter hun leefwereld, hoe groter misschien 
ook je zorgen worden. In dit bulletin: drie tips die je kan toepassen als ouder of verzorger. LEES VERDER ...

SCHOOLVAK DUITS IN DE REGIO:BEZOEK ZOO KREFELD. De afgelopen weken hebben de kinderen uit groep 5 en groep 
7/8 van basisschool De Mussenberg in Horn lessen Duits gevolgd. In het kader van dit project (een initiatief van de sectie Duits 
van Sint Ursula ter promotie van de Duitse taal op basisscholen) bezochten zij Zoo Krefeld. LEES VERDER ... 

VERKEERSLAB (locatie Horn). Op 28 juni heeft het verkeerslab plaatsgevonden bij Sint Ursula Horn voor heel leerjaar 2. 
Het doel van het verkeerslab is om leerlingen op een interactieve manier bewust te maken van het gevaar van afleiding in het 
verkeer. De leerlingen werden uitgedaagd om gevaarlijke verkeerssituaties te herkennen en te verbeteren. 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.

UPDATE PERCENTAGE GESLAAGDEN. Het tweede tijdvak van de centrale examens 2022 is afgerond en we zijn verheugd te 
kunnen melden dat op dit moment schoolbreed maar liefst 95,7% van onze leerlingen is geslaagd. Gefeliciteerd! Voor degenen 
die nog bezig zijn met tijdvak 3: veel succes!

VERSLAG VERGADERING MR 29-6-2022. Op 29 juni heeft de medezeggenschapsraad met de schoolleiding vergaderd. 
Het concept-verslag van deze bijeenkomst is via deze link te lezen.

INHALEN EN INZAGE TOETSEN TOETSWEEK. Brugklasleerlingen kunnen op donderdag 14 juli (maximaal) twee toetsen 
inhalen die ze in de toetsweek gemist hebben. Op maandag 18 juli kunnen leerlingen van klas 2 en hoger werk inhalen. Inzage 
voor de toetsweek is ook op deze dagen gepland: lj. 1: 14 juli, lj. 2 en hoger: 18 juli (beide vanaf 8.30u). LEES VERDER ...

INLEVERSCHEMA BOEKEN, KLUISJESSLEUTEL, BOSATLAS EN KLOKKENSPEL (locatie Horn). Uiteraard is het de be-
doeling dat aan het einde van het schooljaar alle boeken weer netjes ingeleverd worden. Dat moet op vrijdag 15 juli en maan-
dag 18 juli. In het schema dat in dit bulletin staat zie je hoe laat je aan de beurt bent. LEES VERDER ...

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
https://drive.google.com/file/d/1teSX1Sb2c1STSDR7xj7I4S1RUzqUs4k-/view?usp=sharing
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AANDACHT VOOR DISCRIMINATIE EN RACISME IS ALTIJD EN OVERAL NODIG!

In het nieuws wordt er veel aandacht besteed aan dis-
criminatie en racisme. Het lijkt altijd heel ver weg en 
veel mensen herkennen zich hier niet in. ‘Bij ons ge-
beurt dit niet’ is een veelgehoorde reactie.

In de afgelopen periode is er met een groep docen-
ten extra aandacht geweest voor discrimina-
tie en racisme. In het onderwijs, dus ook op 
onze school, is het belangrijk om 
hieraan te blijven werken en het 
probleem te (h)erkennen. Het 
thema is uitvoerig aan bod geko-
men tijdens een bijeenkomst van 
het team vwo-bovenbouw met 
een belangrijk aandeel van twee 
oud-leerlingen van Sint Ursula. 

Tijdens deze teambijeenkomst 
hebben onze oud-leerlingen een 
inkijk gegeven in hun ervaringen. 
In de afgelopen jaren hebben ze 
regelmatig, zowel individueel 
als op collectief vlak, te ma-
ken gehad met discriminatie en 
racisme, helaas ook op school. 
Helaas word je, als je een be- paalde 
huidskleur of migratieachter- g r o n d 
hebt, vroeg of laat geconfron- t e e r d 
met vormen van racisme/discri- m i n a -
tie, geven beiden aan. 

Tijdens de teambijeenkomst hebben 
de oud-leerlingen hun verhaal k u n -
nen vertellen met ondersteu- n i n g 
van de Antidiscriminatievoor- ziening 
Limburg (Femke Michels) en de dialoog 
kunnen voeren met de docen- ten van 
het team. Tijdens deze bijeen- ko m s t 
hebben ze ervaringen gedeeld e n 
beelden gegeven bij belangrijke v r a g e n 
die er leven, zoals: 

 

• Wat kan/moet er anders? Waar hebben leerlingen 
die met racisme/discriminatie te maken krijgen het 
meeste baat bij? 

• Hoe kun je het gesprek over dit onderwerp aan-
gaan in de lessen? 

Het bewust worden van en (h)erkennen dat discri-
minatie en racisme nog op alle plekken in onze 

samenleving aanwezig is, was een van de 
belangrijkste opbrengsten van deze team-
bijeenkomst. 

Het ultieme doel is zorgen voor bewust-
wording bij iedereen op school 

rondom dit belangrijke thema. 
Door het delen van de erva-
ringen van twee oud-leer-
lingen hopen we dat we een 
eerste aanzet hebben gege-
ven. Om hier een bijdrage 
aan te leveren worden  lesi-
deeën ontwikkeld en gedeeld 
die tijdens de mentorles aan 
bod zullen komen. Hiermee 
willen we leerlingen aan het 

d e n - ken zetten over dit thema. Dit 
is ook een van de opdrachten uit het 
onder- deel ‘burgerschapsvorming’ 
waa r- aan scholen aandacht moeten 
beste- den.

Het is belangrijk dat leerlingen en 
d o - centen weten waar ze terecht 
k u n - nen bij (vragen over) discrimi-
n a t i e en racisme. De mentor neemt 
h i e r - in een belangrijke rol, maar 
o o k de vertrouwenspersoon geeft 
h i e r - bij ondersteuning. Bij vragen 
k u n - nen leerlingen hier altijd te-
recht . Verder is er op locatie Horn 
iedere woensdagochtend in de kleine 
p a u z e een inloopmoment voor vragen 
in a002 bij mevrouw Hutjens.

TERUG NAAR INHOUD
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TERUG NAAR INHOUD

schoolvak Duits in de regio:

BEZOEK ZOO KREFELD
Door Janneke Bos en Suzanne Indenkleef, 
leerkrachten basisschool De Mussenberg in Horn

De afgelopen weken hebben de kinderen uit groep 5 en 
groep 7/8 van basisschool De Mussenberg in Horn lessen 
Duits gevolgd. In het kader van dit project (een initiatief 
van de sectie Duits van Sint Ursula ter promotie van de 
Duitse taal op basisscholen en mede mogelijk gemaakt 
door geld van de provincie Limburg, red.) zijn wij met 
onze twee groepen afgereisd naar Zoo Krefeld. De kinde-
ren vonden het leuk, maar wel spannend. We gingen ten 
slotte naar een ander land met een grote bus. 

De sfeer zat er al meteen goed in, want in de bus klonken 
al meteen Duitse liedjes die enkele kinderen van tevoren 
hadden opgezocht. Eenmaal bij de Zoo aangekomen ke-
ken de kinderen eerst op de plattegrond van de Zoo en 
daarna kregen de kinderen enkele werkbladen van de 
juffen. Hierop stonden allerlei opdrachten die de kinderen 
moesten invullen en uitvoeren tijdens hun bezoek aan 
de Zoo. De opdrachten waren in het Duits geformuleerd 
zodat de kinderen hun opgedane kennis meteen konden 
toepassen in de praktijk. Uiteraard zat er differentiatie 
tussen de opdrachten voor groep 5 en groep 7/8. De 
leerlingen liepen allemaal als echte speurders door de 
Zoo om alle antwoorden op de vragen te kunnen vinden. 
Vragen zoals: “Wie macht der Esel?”, “Welche Farbe ha-
ben unsere Hyazinth-Aras?” en “Wie sieht der Kopf unse-
rer Nashörner aus?” moesten beantwoord worden. Deze 
vragen werden onderbouwd door illustraties, omdat het 
soms nog wat moeilijk was voor de kinderen. Ook kregen 
de kinderen een vertaalopdracht. Zij moesten erachter 
komen welk dier een Trampeltier, een Nashorn of een 
Erdmännchen is. Door goed op te letten in de dierentuin 
en de informatieborden te lezen kwamen de kinderen tot 
veel goede antwoorden.

Tijdens de gezamenlijke lunch kwam er ook nog een lek-
kere opdracht bij. De kinderen mochten namelijk allemaal 
een ijsje bestellen. De voorwaarde was uiteraard wel dat 
de kinderen dit zelf aan de kassa moesten bestellen, en 
wel in het Duits. De kinderen vonden dit wel spannend 
om te doen, maar lieten zich niet tegenhouden. Het was 
fantastisch om te zien hoe (vooral) de kinderen uit groep 
7/8 goed geformuleerde zinnen in het Duits maakten. 

Na de heerlijke ijsjes was het tijd om nog even op pad te 
gaan. De kinderen hebben de leukste en mooiste dieren 
gezien in de Zoo! Uiteindelijk gingen de kinderen aan de 
slag met een leuke foto opdracht van de juffen: “Mach 
mal ein Foto bei den Bergzebras”. Er werden leuke foto’s 
gemaakt van alle groepjes. Uiteindelijk was het al snel 
14:00 uur en moesten we helaas al terug naar De Mus-
senberg. De kinderen hebben genoten van deze fantas-
tische leerzame dag en zouden graag nog een keer naar 
Krefeld willen gaan.
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  AMN BALANS (locatie Heythuysen)

In week 23 is de AMN Balans afgenomen. De AMN Ba-
lans is een vragenlijst die gericht is op de sociaal-emo-
tionele situatie van de leerling. De factoren die ge-
meten worden hebben betrekking op thuis, school, 
motivatie, gedrag en persoonlijkheid. 

De AMN Balans wordt tijdens een mentorles afgeno-
men. Voor leerjaar 1, 2, 3 staat de test tweemaal per 
jaar gepland, voor leerjaar 4 eenmaal. De testresul-
taten geven een indicatie voor leerlingen die in aan-
merking komen voor extra ondersteuning (bijvoorbeeld 
training Vertrouw op jezelf, examenvreestraining of 

Sociale Vaardigheidstraining). De resultaten van deze 
tweede afname brengen de groei van een leerling in 
beeld en vormen aandachtspunten voor het nieuwe 
schooljaar. 
 
Als ouder/verzorger kunt u, als uw zoon/dochter inlogt 
in AMN, het volgende zien:
• Individuele rapportage: de resultaten van de AMN 

balans.
• Voortgangsrapportage: deze rapportage toont in 

één oogopslag de groei en ontwikkeling per leer-
ling van de tot nu toe afgenomen testen.

TERUG NAAR INHOUD

LEERMOGELIJKHEID OP SCHOOL TIJDENS TOETSWEEK (locatie Horn)

Tijdens de toetsweek (week 28) willen we alle leerlin-
gen de mogelijkheid geven om op school in alle rust 
te kunnen leren. Leerlingen kunnen hiervoor terecht 
in de studyhall van maandag t/m donderdag tussen 
11.30 en 14.00 uur. Er is toezicht aanwezig binnen 

deze tijd. Leerlingen hoeven zich hiervoor niet op te 
geven, maar kunnen gewoon binnenlopen.

Voorwaarde is wel dat het stil is en blijft in de stu-
dyhall. 

TERUG NAAR INHOUD

VERKEERSLAB (locatie Horn)

Op dinsdag 28 juni heeft het verkeerslab plaatsgevon-
den bij Sint Ursula Horn voor heel leerjaar 2. Het doel 
van het verkeerslab is om leerlingen op een interactie-
ve manier bewust te maken van het gevaar van aflei-
ding in het verkeer. 

De leerlingen zijn in een TV-achtige studio met com-
puterschermen, monitoren en simulatoren onder be-
zielende leiding van een tweetal professoren uitge-

daagd om gevaarlijke verkeerssituaties te herkennen 
en te verbeteren, vragen in sneltreinvaart te beant-
woorden en kennis te koppelen aan praktische oplos-
singen. Afleiding vormde de rode draad in het lab waar 
de leerlingen de mogelijkheid hadden om dit via een 
4D-fietssimulator te testen. In het programma van tel-
kens een uur waarbij 2 groepen tegen elkaar streden 
was volop actie en beleving.

TERUG NAAR INHOUD
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INLEVEREN BOEKEN, KLUISJESSLEUTEL, BOSATLAS EN KLOKKENSPEL (locatie Horn)

• Voor een goed verloop is het handig dat je de boeken al in de juiste volgorde legt:Nederlands, Frans, Duits, Engels, 
geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, NaSk, biologie, economie, M&O of BE, levo, 
muziek, ckv, Grieks en Latijn.

• Zorg ervoor dat je op tijd bent. Kijk dus goed in het schema. Kun je zelf de boeken op het onderstaande schema 
niet inleveren, laat dit dan door een klasgeno(o)t(e) of iemand anders doen. Leg dan je boeken in je kluisje en geef 
alleen het kluisjessleuteltje mee.

• Er mag in je boeken niet met potlood of pen geschreven zijn.

• Mocht je onverhoopt op maandag 18 juli een inhaalwerk of herkansing moeten maken? Maak die herkansing goed 
en lever meteen daarna, dus op dezelfde dag, de boeken in. Meld je dan bij ondergetekende

• Voor studie in de vakantie kunnen alleen op vrijdag 22 juli 2022 (tijden volgen nog) boeken geleend worden tegen 
betaling van een borgsom van € 20,00. Deze boeken moeten worden ingeleverd bij het afhalen van de boeken op 
6 september a.s. N.B.: Deze waarborg dient gepast betaald te worden.

 
Vrijdag 15 juli 2022:

13.00 uur B1B 14.00 uur B1H 15.10 uur T2B

13.10 uur B1C 14.10 uur B1I 15.20 uur T2C

13.20 uur B1D 14.20 uur B1J 15.30 uur H2A

13.30 uur B1E 14.30uur B1K 15.40 uur H2B

13.40 uur B1F 14.40 uur pauze 15.50 uur H2C

13.50 uur B1G 15.00 uur T2A 16.00 uur H2D

 Maandag 18 juli 2022:

08.30 uur A2A  09.50 uur H3C  11.20 uur pauze

08.40 uur A2B  10.00 uur pauze  11.40 uur V4A

08.50uur G2A  10.20 uur A3A  11.50 uur V4B

09.00 uur T3A  10.30 uur C3A  12.00 uur V4C

09.10 uur T3B  10.40 uur H4A  12.10 uur V5A

09.20 uur T3C  10.50 uur H4B  12.20 uur V5B

09.30 uur H3A  11.00 uur H4C  12.30 uur V5C

09.40 uur H3B  11.10 uur H4D  12.40 uur pauze

dhr. W. Kiggen

TERUG NAAR INHOUD

INHALEN EN INZAGE TOETSEN TOETSWEEK (locatie Horn)
Op donderdag 14 juli om 8.30 uur kunnen leerlingen van 
de brugklas in lokaal B208, na overleg met de vakdocent 
en een inschrijving in de Google Form, maximaal twee 
schriftelijke toetsen (uit de proefwerkweek) inhalen. 
Leerlingen die meer dan twee toetsen hebben gemist, 
maken daarom, in eventueel overleg met de mentor, een 
keuze in de in te halen werken. 

Op maandag 18 juli om 10.00 uur kunnen leerlingen van 
klas 2 en hoger in b208, na overleg met de vakdocent 
en een inschrijving in de Google Form, maximaal twee 
schriftelijke toetsen (uit de proefwerkweek) inhalen. 

Leerlingen die meer dan twee toetsen hebben gemist, 
maken daarom, in eventueel overleg met de mentor, een 
keuze in de in te halen werken. 

De inzage van de gemaakte toetsen is op de volgende 
momenten:
• Brugklas: donderdag 14 juli om 8.30 uur
• Klas 2 en hoger: maandag 18 juli om 8.30 uur

Op de schema’s die in de aula hangen op beide dagen zie 
je in welk lokaal je jouw docent kunt vinden.
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CJG tip van de maand
OMGAAN MET NIEUWE MENSEN

De leefwereld van je puber wordt steeds maar groter. 
Van basisschool naar brugklas, van een paar meter van 
huis afspreken naar vrienden opzoeken een paar steden 
of dorpen verderop, van het verjaardagsfeestje van de 
buurjongen naar het grote festival. Ze worden zelfstan-
diger en gaan steeds meer op pad met andere mensen. 
En hoe groter hun leefwereld, hoe groter misschien ook 
je zorgen worden. Onderstaand drie tips die je kan toe-
passen als ouder of verzorger:
 
1.  Wanneer je puber nieuwe mensen leert kennen die 

hij tof of leuk vindt, willen ze hier ook graag mee 
afspreken. Het belangrijkste wat jij als ouder wil is 
dat je weet wie dit zijn. Het gesprek voeren over 
wie de nieuwe en belangrijkste personen in hun 
leven zijn, is een eerste stap. Je wilt immers weten 
met wie je zoon of dochter op pad gaat. Nieuwe 
leeftijdsgenoten, nieuwe relaties zijn nu eenmaal 
interessant en belangrijk voor je kind. Door te we-
ten met wie ze omgaan, kan jij ook inschatten of jij 
je zorgen moet gaan maken.

2.  En als ze op pad gaan maak je duidelijke regels van 
hoe laat ze thuis moeten zijn, hoe vaak ze bij je in 
moeten checken (bellen of appen) en als plannen 
veranderen dat zij je hiervan op de hoogte brengen. 
Bespreek dan ook wat de consequenties zijn als ze 
dit niet doen. Ook al vinden ze het niet leuk, regels 
en grenzen vanuit ouders hebben ze nog steeds no-
dig.

3.  Het puberbrein is in volle ontwikkeling en ze mis-
sen nog een boel aan ervaringen. Het liefste leren 
zij door zelf de wereld te ontdekken door te vallen 
en op te staan. Maar niet elke val is even veilig, 
bespreek daarom de risico’s met ze. Heb het dan 
over de risico’s die echt gevaarlijk zijn en wat ze dan 
zouden kunnen doen in zulke situaties. Ga het ge-
sprek aan wanneer er geen haast is en jullie beide 
ontspannen zijn.

 
Wil je meer te weten komen over verkeerde vrien-
den? Kijk dan hier: https://www.opvoeden.nl/verkeer-
de-vrienden-6660/
Wil je meer weten over het puberbrein en hoe je hier-
mee om moet gaan meld je dan aan voor het webinar 
Puberbrein op donderdag 14 juli: http://www.cjgml.nl/
single-post-name/webinar-puberbrein/
Wil je meer weten over weerbaarheid? Bekijk dan het 
webinar terug van juni: https://ap.lc/xXMxT

Webinar Het puberbrein
De puberteit is een leuke maar ook ingewikkelde fase. Pubers moeten hun 
eigen weg ontdekken naar zelfstandigheid. Toch hebben ze hun ouders hier 
ook bij nodig om hen bij te sturen. Maar hoe doe je dat?
Tijdens dit webinar gaan wij in op het pubergedrag en geven we tips en 
tricks hoe je als ouder hiermee om kan gaan!
Waarom denken pubers anders dan wij? Wat kan je als ouder doen in deze 
fase van de opvoeding? Hoe ga je in gesprek met je puber? En waarom is 
social media voor hen zo belangrijk?
Tijdens het webinar geven we antwoord op al deze vragen, en meer!
Donderdag 14 juli 20.00-21.30 uur, via Webinargeek
 
Training Plezier op school (POS)
De overstap naar de brugklas is een grote en voor veel kinderen een moeilij-
ke stap. Op de middelbare school is alles nieuw: een nieuwe school, nieuwe 
leraren en ook een nieuwe klas. Dit is erg spannend, vooral wanneer kinde-
ren onzeker zijn en/of op de basisschool gepest werden.
Hoe zorg je ervoor dat kinderen vol zelfvertrouwen en met plezier naar 
school gaan? Hoe kun je hen hierbij helpen?
Tijdens deze cursus leren we kinderen hoe ze contact kunnen leggen met 
anderen. Ze leren hoe ze assertief kunnen zijn en hoe ze het beste voor 
zichzelf op kunnen komen. We besteden veel aandacht aan positief denken 
en non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik. Dit alles 
met als doel kinderen in hun kracht te zetten. Samen bouwen we aan het 
zelfvertrouwen en geven we tools die zij kunnen toepassen om uiteindelijk 
weer met plezier naar school te gaan.
Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats, ouders en 
zoon of dochter worden hiervoor uitgenodigd. De training wordt gegeven in 
Weert en Roermond. locatie Bisschoppelijk College Broekhin in Roermond 
en Philips van Horne college in Weert.  
Maandag 30 en dinsdag 31 augustus, aanmelden via groepswerk@cjgml.
nl. 
 
Workshop Ruzies in het gezin verminderen (11-16 jr)
Het gedrag van jongeren kan erg bepalend zijn voor de sfeer thuis. En dat 
is leuk, zolang jongeren vol energie zitten en zich goed voelen. Jongeren 
zitten in de bloei van hun leven en ook hun puberbrein is nog volop in 
ontwikkeling, met eventuele stemmingswisselingen als gevolg. Waar ze op 
het ene moment de slappe lach hebben, gaan ze het volgende moment de 
strijd aan om niets. Dit kan leiden tot erg vervelende ruzies in het gezin. 
Herken jij dit? Wanneer jongeren ruzie maken met andere gezinsleden, kan 
dit leiden tot vervelende situaties. Wat kun je als ouders in zo’n geval doen? 
Hoe kun je ruzies voorkomen en wat moet je wel of juist niet doen in het 
heetst van de strijd? We weten dat jongeren nog vaardigheden moeten 
ontwikkelen om problemen op een goede manier op te lossen. Hoe kun jij 
als ouder bijdragen aan deze leercurve? Tijdens deze workshop geven we 
antwoord op deze vragen en gaan we samen aan de slag met positieve 
opvoedvaardigheden. Dit alles met als doel om de harmonie in het gezin 
terug te vinden.
Donderdag 15 september 9.30-11.30 uur CJG Leudal, Schoolstraat 35 in 
Heythuysen
 
Webinar Positief coachen
Een vereniging is een belangrijke omgeving voor kinderen. Samen met 
sport, spel of muziek bezig zijn, kan o.a. het zelfvertrouwen van kinderen 
vergroten en leert hen rekening te houden met een ander. Want wat is er 
nu leuker dan samen met vrienden en vriendinnen een sport/hobby te be-
oefenen of samen muziek te maken?
Als vrijwilliger wil je natuurlijk ook plezier hebben. Maar wat doe je als de 
sfeer in de groep niet goed is? En hoe ga je om met gedrag als: opstandig-
heid, brutaliteit, kinderen met een diagnose en wat kun je voor een kind 
betekenen als je ziet dat ‘ie het moeilijk heeft?
Tijdens dit webinar geven we antwoord op al deze vragen, en meer. We 
vertellen jou alles wat je moet weten als vrijwilliger zodat kinderen hun 
hobby met plezier kunnen uitoefenen. Ook geven we tips hoe je op een 
positieve manier grip houdt op de groep.
Donderdag 22 september 20.00-21.30 uur, via Webinargeek
 
Gratis deelname voor alle activiteiten. Aanmelden kan ook via info@
cjgml.nl of www.cjgml.nl
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