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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.

LOB: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE INSCHRIJVING OP HET MBO (LEERJAAR 4). Dit jaar zal voor de examen-
leerlingen de keuze voor een vervolgopleiding gemaakt moeten worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij ouders en de 
leerling zelf. Onze mentoren begeleiden de kinderen bij het kiezen van een opleiding. LEES VERDER ...

IDEEËNBUS (locatie Heythuysen). De ideeënbus voor leerlingen is er al jaren, helaas merken wij dat er steeds minder aan-
dacht aan besteed wordt. Wij willen namens de leerlingenraad leerlingen oproepen om ideeën of opmerkingen op een briefje 
te schrijven en in de ideeënbus te doen. Dit mag ook anoniem. LEES VERDER ...

INFORMATIE BETREFFENDE BOEKEN (locatie Heythuysen). Aan het begin van het schooljaar hebben alle leerlingen het 
boekenpakket opgehaald. Het kan zijn dat er een of meerdere boeken ontbreken. Heel vervelend, maar dit wordt zo spoedig 
mogelijk opgelost. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er een boek te veel of dubbel in het pakket zit. LEES VERDER ...

GENIUS HOURS (GH) (locatie Heythuysen). Vanaf 11 oktober starten in Heythuysen de Genius Hours (GH). Deze vinden iede-
re dinsdag les 1 en 2 plaats. Dit is extra gerichte begeleiding aan leerlingen. Deze begeleiding kan vakspecifiek zijn, maar ook op 
het gebied van leren leren, plannen & organiseren, examenvrees, sociale vaardigheid en vertrouw op jezelf. LEES VERDER ...

BEROEPENAVOND DONDERDAG 6 OKTOBER (locatie Horn). Op 6 oktober organiseert de ouderraad van Sint Ursula in 
samenwerking met de decanen weer de beroepenavond op school. Op deze voorlichtingsavond vertellen zo’n 70 beroepsbe-
oefenaren over alle ins en outs van hun beroep. De avond is verplicht voor alle leerlingen van h5 en v6. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De CJG Tip van de maand gaat deze keer over ‘Grenzen’. Daarnaast staat ook het activiteitenaanbod 
van het CJG voor de komende periode in het infobulletin. Tot slot ook nog een waarschuwing met betrekking tot het begruik 
van de app ‘Likee’. LEES VERDER ...

PROCEDURE DOORGEVEN ABSENTIE + VERLOF RIJEXAMENS. We onderscheiden twee redenen om een absentie te mel-
den: 1) bij ziekte en 2) voor het aanvragen van (bijzonder) verlof. We hanteren hiervoor twee verschillende procedures. Voor 
rijexamens is het belangrijk om te vermelden dat wij geen verlof mogen geven voor lessen en cursussen. LEES VERDER ... 

BRUGKLASKAMP 2022 (locatie Horn). Na twee jaar van afstel kon het brugklaskamp dit schooljaar eindelijk weer doorgaan. 
En wat hebben we hier lang naar uitgekeken! Op woensdag 7 september jl. verzamelden 222 leerlingen en ruim 50 begeleiders 
(docenten én ouders) zich op school. LEES VERDER ...

WERKWIJZE STUDIE NA SCHOOL (SNS) 2022-2023 (locatie Horn). Zoals jullie wellicht hebben vernomen tijdens de ou-
deravonden is SNS dit schooljaar van start gegaan op dinsdag 27 september 2022. SNS is er voor leerlingen die thuis moeilijk 
of niet aan huiswerk of leren toekomen. Binnen SNS is er vooral begeleiding op het gebied van leren leren. LEES VERDER ...

DIGITALE LEERMIDDELEN. We hebben gezien dat er regelmatig een fout ontstaat in Entree, als leerlingen via de Magis-
ter-app inloggen in hun digitale methode. Dit is een fout in de app en dit hebben we inmiddels teruggekoppeld aan Magister. 
Als je op de volgende manier inlogt, kun je het probleem omzeilen: LEES VERDER ...

OUDERRAAD SINT URSULA. Het nieuwe schooljaar is alweer een eindje op weg en ook de ouderraad is weer van start 
gegaan met vergaderingen en activiteiten. Heeft u ook interesse in het reilen en zeilen van de school? Den bent u van harte 
uitgenodigd om ook deel te nemen aan de ouderraad. LEES VERDER ...

SFEERIMPRESSIE BEZOEK TUINCENTRUM LEURS (locatie Heythuysen). De leerlingen van klas 4B, 4K en 4GT met het 
keuzevak Presentatie & Styling hebben op 21 september een uitstapje gemaakt naar Tuincentrum Leurs in Venlo. De leerlingen 
en docenten werden enthousiast ontvangen waarna de dag startte met een rondleiding door het hele bedrijf. LEES VERDER ...

CREATIEF BIJ WISKUNDE (locatie Heythuysen). Klas 2gt1 is onlangs creatief aan de slag gegaan met vlakke figuren. Dit 
deden de leerlingen door met een glasstift op de ramen van het lokaal te tekenen en de eigenschappen van de figuren uit te 
beelden. De klas deed enthousiast mee. Gemakkelijker kunnen we wiskunde niet maken, maar wel leuker! LEES VERDER ...

OPENINGSTIJDEN BOEKENFONDS (locatie Horn). Het boekenfonds is tot de herfstvakantie elke donderdag en vrijdag 
aansluitend aan het 7e lesuur (van 14.40 tot 15.00 uur) geopend. Het boekenfonds vind je helemaal achteraan in de grotere 
garderobe aan.

mailto:?subject=
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LOB: Belangrijke informatie over de inschrijving op het MBO (leerjaar 4)

Dit jaar zal de keuze voor een vervolgopleiding ge-
maakt moeten worden. De verantwoordelijkheid hier-
voor ligt bij ouders en de leerling zelf. Onze mentoren 
begeleiden de kinderen bij het kiezen van een opleiding 
en het maken van het Digitaal Doorstoomdossier (dit is 
de overdracht van het VO naar het MBO). Mocht een 
leerling het echt niet weten dan kan er een afspraak 
worden gemaakt bij de decaan. Deze zal proberen te 
achterhalen in welke richting de leerling moet gaan 
zoeken. Om u bij dit proces te ondersteunen hebben 
wij de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet.

Inschrijven MBO
Inschrijven bij de opleiding zelf is de officiële aanmel-
ding. Met name bij numerus fixus (beperkt aantal plek-
ken) is het van belang om er vroeg bij te zijn. De aan-
melddatum per school is verschillend, zie hiervoor ook 
de open dagen kalender. Kijk voor de aanmelddatum 
ook op de website van de opleiding of school zelf.
Bij sommige opleidingen heeft u zoon/dochter een Di-
giD nodig. Het is verstandig om het DigiD tijdig aan 
te vragen aangezien het enkele dagen duurt voordat 
de gegevens verstrekt worden. Het DigiD kunt u aan-
vragen via deze link, of via de link op de website van 
Centraal Aanmelden MBO of VAVO. 

Keuze MBO-opleidingen
Een goed algemeen keuze-instrument is de website 
www.kiesmbo.nl. Op deze website staan alle MBO-op-
leidingen met informatie over de opleiding, toela-
tingseisen, vestigingen, links, filmpjes e.d.

Hieronder vindt u informatie over de meest gekozen 
scholen in onze regio:
●	 Voorlichtingsplan Summa College
●	 Studiekeuzetest Summa College
●	 Events Gilde opleidingen
●	 Studiekeuzetest Gilde
●	 Keuzehulp Vista College
●	 De Rooi Pannen
●	 Interessetest Sint Lucas

Toelatingsrecht MBO
De leerling dient zich voor 1 april te hebben ingeschre-
ven bij minimaal één opleiding. Het toelatingsrecht 
vervalt na 1 april. Dit wil zeggen dat het MBO de leer-
ling niet meer hoeft aan te nemen. Het is in sommi-
ge gevallen verstandig dat de leerling zich voor meer 
dan een opleiding inschrijft. Met name bij een numerus 
fixus opleiding en waar ze bijvoorbeeld een toelatings-
test moeten doen. Denk hierbij aan het inleveren van 
een portfolio bij de creatieve opleidingen of de afname 
van een sporttest. Mocht de leerling worden afgewe-
zen dan heeft hij/zij iets achter de hand. Denk op het 
einde van het schooljaar wel aan het afmelden voor de 
opleidingen waar de leerling niet naartoe gaat.

Ouders
Als ouders is het belangrijk om de leerling goed te be-
geleiden in deze keuze. Denk aan het bezoeken van 
open dagen, informatieavonden en het plannen van 
meeloopdagen. Daarvoor moet tijdig verlof aange-
vraagd worden.

De ouders van de leerlingen van locatie Heythuysen 
kunnen verlof aanvragen door een email te sturen naar 
absentie-he@ursula.nl. 
De ouders van de leerlingen van locatie Horn kunnen 
via deze link verlof aanvragen:

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te heb-
ben,

Met vriendelijke groet,

Petra Koolen, decaan Sint Ursula Horn
Geert Verstappen, decaan Sint Ursula Heythuysen

TERUG NAAR INHOUD

DIGITALE LEERMIDDELEN

We hebben gezien dat er regelmatig een fout ontstaat 
in Entree, als leerlingen via de Magister-app inloggen 
in hun digitale methode. Dit is een fout in de app en 
dit hebben we inmiddels teruggekoppeld aan Magister. 
Als je op de volgende manier inlogt, kun je het pro-
bleem omzeilen:

• Open Google Chrome
• Login op ursula.magister.net (of ga naar www.ur-

sula.nl en dan naar Magister)
• Tik op de leermiddelen en de juiste methode.

https://drive.google.com/file/d/1sS2HAY-ce8bYRIarb38onOBKgcry12Dl/view?usp=sharing
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren
https://inschrijvenmbo.nl/login/
http://www.kiesmbo.nl
http://www.kiesmbo.nl
https://summacollege.maglr.com/voorlichtingsplan-summa-college/voorpagina
https://studiekeuze.summacollege.nl/
https://www.gildeopleidingen.nl/events/
https://www.gildeopleidingen.nl/studiekeuzetest/
https://vistacollege.nl/keuzehulp/
https://www.derooipannen.nl/
https://www.sintlucas.nl/interessetest/
mailto:absentie-he@ursula.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfS6Ff_Y2NI1iJNq6IXQG8l_CJS8Mltnmi0LqaOz26talqcA/viewform
https://ursula.magister.net/
http://www.ursula.nl
http://www.ursula.nl
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TERUG NAAR INHOUD

PROCEDURE DOORGEVEN ABSENTIE + VERLOF RIJEXAMENS 

We onderscheiden twee redenen om een absentie te 
melden: 1) bij ziekte en 2) voor het aanvragen van 
(bijzonder) verlof. We hanteren hiervoor twee verschil-
lende procedures:

1. Ik wil mijn kind ziek melden:
Dit kan (bij voorkeur) via de Magisterapp. Deze is al-
leen te gebruiken als uw kind de gehele dag ziek is. 
Voor een korte instructie, zie handleiding ziekmelden 
via Magister. Daarnaast kan uw kind telefonisch ziek 
gemeld worden tussen 08.00 uur en 08.30 uur:
locatie Heythuysen: 0475-492088
locatie Horn: 0475-582121

Let op! 
Voor locatie Heythuysen geldt dat als uw kind langer 
dan een dag ziek is, de melding elke maandag op-
nieuw moet worden gedaan.
Voor locatie Horn geldt dat de ziekmelding elke dag 
opnieuw moet worden gedaan. 

Mocht uw kind vanwege medische redenen langer dan 
een week afwezig zijn, dan kunt u contact opnemen 
met de leerlingencoördinator/verzuimcoördinator van 
de betreffende afdeling. 

2. Mijn kind moet naar een arts of therapeut on-
der schooltijd / Ik wil bijzonder verlof aanvragen:
Dit dient via een formulier aangevraagd te worden. 
Voor locatie Heythuysen dient dit aanvraagformulier 
gebruikt te worden om verlof aan te vragen om een 
arts of therapeut te bezoeken. Voor aanvraag bijzon-
der verlof kunt u een mail sturen naar de mentor of 
teamleider
Voor locatie Horn dient dit aanvraagformulier gebruikt 
te worden. Om dit formulier in te vullen heeft u het 
leerlingnummer van uw kind nodig.

Alle formulieren zijn ook te vinden op onze site bij de 
favorieten.

Rijexamens: theorie en praktijk

Regelmatig krijgen wij het verzoek om verlof te 
verlenen omdat een leerling ‘op’ moet voor zijn/
haar bromfietscertificaat, theorie-examen of 
praktijkexamen voor het rijbewijs. Voor het afleg-
gen van het examen krijgt een leerling vrij. 

Het volgen van lessen echter, dient ná schooltijd 
ingepland te worden. Er zijn rijscholen die een 
zogenaamd totaalpakket aanbieden: ’s ochtends 
enkele praktijklessen die direct daarna gevolgd 
worden door het praktijkexamen. 

De leerplichtambtenaar is hier duidelijk in: de tijd, 
nodig voor het afleggen van het examen valt on-
der geoorloofd verzuim; is een leerling afwezig 
voor het volgen van lessen dan is dit ongeoor-
loofd verzuim. 

https://www.ursula.nl/wp-content/uploads/2018/11/1819HEHOZiekmelden-via-magister.pdf
https://www.ursula.nl/wp-content/uploads/2018/11/1819HEHOZiekmelden-via-magister.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KQ1klj4l7BUlWBWwADf2LtBl6dMBhm3s/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfS6Ff_Y2NI1iJNq6IXQG8l_CJS8Mltnmi0LqaOz26talqcA/viewform
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Beste ouders/ verzorgers,
 
Het nieuwe schooljaar is alweer een eindje op weg en 
ook de ouderraad is weer van start gegaan met verga-
deringen en activiteiten.
 
Wat is de functie van de ouderraad? 
Wij ondersteunen en sparren met de schoolleiding over 
diverse onderwerpen die ouders, leerlingen en school 
aangaan. Het is belangrijk voor de leerlingen dat ou-
ders en school met elkaar in contact staan. De ouder-
raad bestaat uit zoveel mogelijk ouders van leerlingen 
uit alle richtingen en leerjaren om zo representatief 
mogelijk te zijn.  
 
Heeft u ook belangstelling voor het welzijn van leer-
lingen op school, hoe school omgaat met thema’s als 
bijvoorbeeld passend onderwijs en dyslexie, hoe de 
zorgstructuur opgezet is, welke activiteiten er georga-
niseerd worden, verkeerssituatie van en naar school, 
schoolresultaten en nog veel meer? Maar ook hele  

praktische onderwerpen waar leerlingen zelf thuis over  
vertellen. Heeft u ideeën, zorgen of advies? Dan bent  
u bij de ouderraad op de juiste plek! Wij dragen graag 
een steentje bij aan het welzijn van onze kinderen op 
school!
 
Vergaderingen zijn 5 keer per jaar op maandagen. Af-
wisselend op locatie Horn en Heythuysen. De eerstvol-
gende vergadering is op 10 oktober om 19:00 in Horn. 
 
U bent van harte uitgenodigd ook deel te nemen aan 
de ouderraad. Hiervoor kunt u zich opgeven via het 
hieronder genoemde e-mail adres.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen per 
e-mail: oudersvoorouders.ursula@gmail.com  of via 
het contactformulier
 
De ouderraad staat altijd open voor signalen van ou-
ders. Laat het ons weten! Wij zullen uw opmerkingen, 
ideeën en zorgen meenemen in onze vergaderingen.

IDEEËNBUS (locatie Heythuysen)

De ideeënbus voor leerlingen is er al jaren, helaas mer-
ken wij dat er steeds minder aandacht aan besteed 
wordt. Wij willen namens de leerlingenraad leerlingen 
oproepen om ideeën of opmerkingen op een briefje 
te schrijven en in de ideeënbus te doen. Dit mag ook 

anoniem. Ideeën en opmerkingen komen aan bod  in 
de vergaderingen van de leerlingenraad. Bij de team-
leiders (1e verdieping) en bij de zorgcoördinatoren (2e 
verdieping) hangen de ideeënbussen.

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

mailto:oudersvoorouders.ursula@gmail.com
https://forms.gle/rZCa5LKfWHB5g843A
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INFORMATIE BETREFFENDE BOEKEN (locatie Heythuysen)

Aan het begin van het schooljaar hebben alle leerlingen 
het boekenpakket opgehaald. Het kan zijn dat er een 
of meerdere boeken ontbreken. Heel vervelend, maar 
dit wordt zo spoedig mogelijk opgelost. Daarnaast be-
staat de mogelijkheid dat er een boek te veel of dubbel 
in het pakket zit. Mocht dit voorkomen, graag het boek 
zo snel mogelijk terugbrengen naar het boekenfonds.
 
Inloopuur boekenfonds (tot de herfstvakantie):
• Maandag lesuur 5 in lokaal 022

 
Aan het einde van het schooljaar moeten de boeken 
weer worden ingeleverd en wordt er gecontroleerd op 
schade. Het is van belang dat u met uw zoon/dochter/
pupil de boeken controleert op schade. Denk hierbij 
aan waterschade, als dit bij het boekenfonds bekend 
is, staat er een aantekening in het boek. Vindt u scha-
de in een boek en staat er geen aantekening bij, stuur 
uw zoon/dochter/pupil met het betreffende boek naar 
het boekenfonds, zodat dit opgelost kan worden. Geef 
dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 6 weken, 
door bij het boekenfonds.

Daarnaast staat voorin elk tekstboek een stempel, 
graag de naam en schooljaar invullen.

Tot slot nog een aantal tips:
• Geen drinken in de schooltas bij de boeken.
• Als de schooltas niet waterdicht is, bescherm 

deze dan tegen regen. 
• Gebruik geen rekbare kaften. Deze beschermen 

minder goed dan kaftpapier.
• De hoekjes en ruggen van de boeken hebben de 

meeste bescherming nodig. Deze kunnen evt. 
met tape verstevigd worden (over de kaft en niet 
op het boek zelf)

• Plak geen kaftpapier vast aan de binnenkant van 
het boek

 
We hopen dat jullie hiermee voldoende geïnformeerd 
zijn. Mochten er toch nog vragen zijn dan hoor ik het 
graag.
 
Ilona Franssen
i.franssen@ursula.nl

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

GENIUS HOURS (GH) (locatie Heythuysen)

Vanaf dinsdag 11 oktober starten wij in Heythuysen 
met de Genius Hours (GH). Deze vinden iedere dinsdag 
lesuur 1 en 2 plaats. Dit is extra gerichte begeleiding 
aan leerlingen. Deze begeleiding kan vakspecifiek zijn, 
maar ook op het gebied van leren leren, plannen & 
organiseren, examenvrees, sociale vaardigheid en ver-
trouw op jezelf.

De GH zullen gegeven worden gedurende perioden 
van een aantal weken (zie onderstaande tabel). Op 
die manier kunnen leerlingen gedurende het jaar met 
verschillende vakken en/of trainingen meedoen. De 
brugklas start in periode 2.
De begeleiding komt het best tot zijn recht als de 
groepsgrootte beperkt blijft en er specifiek gewerkt 
wordt aan onderdelen waarbij leerlingen achterstand 
hebben opgelopen. De vakdocenten en de mentoren 
hebben dus een centrale rol bij het indelen van de 
leerlingen. Het kan dus zijn, dat wanneer een leerling 
geen ondersteuning nodig heeft hij of zij niet ingedeeld 
wordt.

Zodra er een indeling gemaakt is, zullen de betreffen-
de leerlingen op de hoogte gebracht worden en kun-
nen ze in Zermelo kijken waar en wanneer ze verwacht 
worden. Deze lessen zijn verplicht voor de leerlingen.
Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mail naar: 
d.groznik@ursula.nl.
 
Planning: 

periode 1 week 41 Leerjaar 2, 3 & 4

periode 2 week 51 Alle leerjaren

periode 3 week 10 Alle leerjaren

periode 4 week 21 Leerjaar 1, 2 & 3

mailto:i.franssen@ursula.nl
mailto:d.groznik@ursula.nl
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TERUG NAAR INHOUD

SFEERIMPRESSIE BEZOEK TUINCENTRUM LEURS (locatie Heythuysen)

De leerlingen van klas 4B, 4K en 4GT met het keuze-
vak Presentatie & Styling hebben op 21 september een 
uitstapje gemaakt naar Tuincentrum Leurs in Venlo. De 
leerlingen en docenten werden enthousiast ontvangen 
waarna de dag startte met een rondleiding door het 
hele bedrijf. Zij hebben achter de schermen mogen 
spieken naar de opbouw van de kerstshow die volgen-
de week officieel wordt geopend. Na het nuttigen van 
een heerlijke zelfgebakken wafel en wat drinken heb-
ben de leerlingen op verschillende plekken hun beste 
beentje voorgezet: 

kerstversiering- en 
decoratie op- 
hangen, vakken vul-
len, (wand)displays 
aankleden, etale-
ren, marketingfilm-
pjes maken, Lemax 
kerstdorp bouwen, 
kerstboom decore-
ren, dierenverblijf 
schoonmaken en 
nog meer. Het groot-
ste compliment dat 
de leerlingen hebben 
gekregen is dat hun 
resultaat mag blijven 
staan voor de be-
zoekers. 

De foto’s op deze 
pagina geven een 
impressie van dit 
bezoekje. En ook op 
TikTok kwam Tuin-
centrum Leurs voor-
bij! Klik hier voor het 
filmpje. 

Wij vonden het een 
leuke en leerzame 
praktijkervaring en 
bedanken de leerlin-
gen voor hun harde 
inzet. Tuincentrum 
Leurs ziet ons vol-
gend jaar graag te-
rug! 

https://drive.google.com/file/d/1NAOb62mfJ2XHjSTCK91AvyVovgv4JC8k/view?usp=sharing
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CREATIEF BIJ WISKUNDE (locatie Heythuysen)

Klas 2gt1 is onlangs creatief aan de slag gegaan met 
vlakke figuren. Dit deden de leerlingen door met een 
glasstift op de ramen van het lokaal te tekenen en de 

eigenschappen van de figuren uit te beelden. De klas 
deed enthousiast mee. Gemakkelijker kunnen we wis-
kunde niet maken, maar wel leuker!
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BRUGKLASKAMP 2022 (locatie Horn)
Na twee jaar van afstel kon het brugklaskamp dit school-
jaar eindelijk weer doorgaan. En wat hebben we hier lang 
naar uitgekeken! Op woensdag 7 september jl. verzamel-
den 222 leerlingen en ruim 50 begeleiders (docenten én 
ouders) zich op school. Helaas regende het een beetje, 
zodat we binnen in de aula hebben verzameld. Dit bleek 
niet de laatste neerslag te zijn.
Nadat alle bagage was ingeladen en iedereen plaats had 
genomen, vertrokken de bussen naar de Schatberg in Se-
venum. Het weer liet zich verder tijdens deze dag van 
zijn beste kant zien, zodat we het hele programma zoals 
gepland door konden laten gaan. Na het inrichten van de 
tenten en de eerste kennismakingsspelen, was het tijd 
voor de lunch. Er werden heel wat boterhammen veror-
berd en iedereen vond wel een beleg dat hij of zij lustte.
Na het eten was het dan toch echt tijd voor de eerste 
spellen. De klassen speelden tegen elkaar de kippen-
koers, het lintenspel, trefbal, voetbal en een waterspel. 
Er moest dus al direct intensief samengewerkt worden. 
En aangezien er veel calorieën verbrand werden, ging het 
stuk vlaai er tussendoor ook wel goed in.
Na een uurtje vrije tijd voor elke klas, was het tijd voor het 
avondeten: nasi, saté, bonen en kroepoek vonden gretig 
aftrek! En had je nog een beetje honger, dan mocht je 
natuurlijk langskomen voor een extra portie!
Bij het invallen van de duisternis werd het griezelig op de 
Schatberg. Na een eng verhaal gingen de leerlingen het 
bos in voor een spokentocht. Er kon ook gekozen worden 
voor de “light” versie. Hier hielden onze spoken zich een 
beetje in…..
Toen iedereen weer op het kamp was, stond er nog een 
glas chocomel of melk met een koekje klaar. Daarna was 
het tijd voor een diepe nachtrust. 
Dag twee begon helaas nat, maar toen om 9.30 uur de 
regen wegtrok, bleef het over het algemeen droog. Om-
dat de nacht wel erg nat was geweest, hebben we het 
programma aangepast naar twee indoor locaties. Er wer-
den spelletjes gespeeld en de klassen konden in groepjes 
deelnemen aan een echte pubquiz die door onze eigen 
meneer de Jong en meneer van Hensberg was georga-
niseerd. Er werd super enthousiast meegedaan! En alle 
brugklassers weten nu wat de meest gesproken taal ter 
wereld is of welke kleur de zwarte doos in een vliegtuig 
heeft.
Na de lunch was het middagprogramma weer buiten en 
stond levend stratego en touwtrekken op het program-
ma. Dit kostte zo veel energie dat iedereen tegen de 

avond flink honger had. Gelukkig had de frietbakker ge-
noeg meegenomen, zodat iedereen friet met een snack 
kon eten (en zelfs een tweede keer…)
Na het eten ontstond er een spontaan dansfestijn op de 
camping door leerlingen en docenten. Dit was natuurlijk 
een goede opwarmer voor de disco die voor deze avond 
op het programma stond. Leerlingen die wat meer rust 
wilden hebben, konden kiezen voor de film Spy Kids. Na 
de disco en film werd het spannend. We hadden precies 
30 minuten tijd om de tanden te poetsen voordat een 
grote onweersbui over de camping zou trekken. Dat was 
natuurlijk best wel spannend, zeker als je in een tent 
ligt! Maar gelukkig was het onweer om 01.00 uur alweer 
overgetrokken en werd het snel rustig in de tenten.
De vrijdag begon gelukkig droog en stond alweer in het 
teken van opruimen. Na het ontbijt maakten vele hand 
licht werk en zoals gepland konden we rond 10.30 naar 
Toverland lopen. In Toverland mochten alle leerlingen 
zich vrij in het park bewegen. Een domper was dat de 
Fenix gesloten was, maar dit kon de pret niet drukken. 
Na heel wat ritjes in de diverse attracties was het om 
15.30 uur tijd voor de wandeling terug naar de Schatberg. 
Gelukkig stond de bagage al in de buurt van de bussen, 
dus moest er niet meer veel gesjouwd worden. Moe maar 
voldaan kwamen de leerlingen en begeleiders  rond 17.30 
uur aan in Horn, waar de ouders al stonden te wachten. 
Na een knuffel door pap en/of mam, ging iedereen naar 
huis. Ik vermoed dat sommige kinderen al vrij vroeg in 
bed lagen.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd 
brugklaskamp, waarbij het weer toch niet zo veel roet in 
het eten heeft gegooid dan we vooraf hadden verwacht. 
De organisatie van zo’n groot kamp is alleen mogelijk 
met de hulp van veel docenten en onderwijsondersteu-
ners, ouders (begeleiding bij de klas en nachtbewaking) 
en andere vrijwilligers. We willen iedereen bedanken voor 
zijn of haar inzet, want dat zoiets op een school georga-
niseerd wordt, mag wel uniek genoemd worden! Bedankt 
iedereen!

Volgend schooljaar gaan we voor de 50e keer op brug-
klaskamp! We zijn natuurlijk al hard bezig met het verza-
melen van ideeën om dit kamp extra feestelijk te maken!

Bijgevoegde foto’s geven een sfeerimpressie van het 
brugklaskamp 2022. 
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BEROEPENAVOND DONDERDAG 6 OKTOBER (locatie Horn)

Op donderdag 6 oktober 2022 organiseert de ouder-
raad van Sint Ursula in samenwerking met de decanen 
weer de beroepenavond op school. Op deze voorlich-
tingsavond vertellen zo’n 70 beroepsbeoefenaren over 
alle ins en outs van hun beroep.

De avond is verplicht voor alle leerlingen van 5 havo 
en 6 vwo. De leerlingen van 4 havo en 4/5 vwo zijn 
van harte welkom, maar de avond is voor hen niet 
verplicht. 

Leerlingen van T4 die voornemens zijn te willen door-
stromen naar 4 havo zijn ook van harte welkom.

Let op: deze avond is alleen bestemd voor leerlin-
gen!

De beroepenavond vindt plaats in de grote aula van 
SG Sint Ursula locatie Horn en duurt van 19.30 uur tot 
21.00 uur.

TERUG NAAR INHOUD

WERKWIJZE STUDIE NA SCHOOL (SNS) 2022-2023 (locatie Horn)

Zoals jullie wellicht hebben vernomen tijdens de ou-
deravonden is SNS dit schooljaar van start gegaan op 
dinsdag 27 september 2022. SNS is er voor leerlingen 
die thuis moeilijk of niet aan huiswerk of leren toe-
komen. Binnen SNS is er vooral begeleiding op het 
gebied van leren leren. Het is belangrijk dat de leerling 
zelf gemotiveerd is om naar sns te komen.

SNS vindt plaats op maandag t/m donderdag. Leerlin-
gen kunnen dan terecht vanaf het 7e uur t/m het 9e 
uur. Ze kunnen zelf kiezen welke dag(en) of uur/uren 
ze willen komen aansluitend aan hun rooster, hier zit 
geen minimum of maximum aan. Denk hierbij wel aan 
balans tussen privé en school en de spanningsboog 
van de leerling.

De begeleiding wordt op woensdag verzorgd door dhr. 
Iloy Vaessen (i.vaessen@ursula.nl). 
Op maandag, dinsdag en donderdag is dit mevr. Karen 
Janssen (karen.janssen@ursula.nl).

Wanneer leerlingen ingeschreven zijn, worden ze op 
de afgesproken tijden verwacht. Bij lesuitval kan de 
leerling een uur eerder naar SNS komen (vanaf het 7e 
uur), of als dit voor het 7e uur is, naar huis. Ze moeten 
dit wel laten weten aan de begeleider van SNS! Dat 
kan per mail of persoonlijk.

Indien een leerling 3 keer zonder geldige reden niet 
aanwezig is, wordt de leerling uitgesloten van studie 
na school. De mentor controleert dit en zorgt voor de 
communicatie met de leerling en ouders /verzorgers. 

Er zullen dit jaar geen inschrijfperiodes zijn, leerlingen 
kunnen gedurende het jaar in en of uitstromen. Dit 
verloopt altijd via de mentor. 

TERUG NAAR INHOUD

PAS OP VOOR LIKEE: NIET VOOR KINDEREN

Kent u de nieuwe app Likee al? Hij wordt wel om-
schreven als ‘TikTok-kloon’ maar is nog minder ge-
schikt voor kinderen dan TikTok. Dat schrijft VPNgids.
nl in een vernietigend artikel over de nieuwe app: 
●	 De privacy-instellingen zijn ondermaats;
●	 Het is veel te eenvoudig voor vreemden om con-

tact te zoeken met minderjarigen;
●	 De app heeft een grote hoeveelheid seksuele in-

houd, die moeilijk te ontwijken is;
●	 Likee zet gebruikers aan tot bedelen om betalin-

gen van andere gebruikers, en tot het doen van 
in-app aankopen;

●	 Het ouderlijk toezicht op de app is absoluut niet 
effectief.

Bureau Jeugd & Media heeft ook een kijkje genomen 
en is geschrokken van het vele expliciete materiaal. Op 
dit moment is de app vooral een hit in Azië en opko-
mend in de VS. Hier zien we nu nog weinig gebruikers, 
maar laten we opletten: er is geen enkele leeftijdscon-
trole en je kunt de inhoud ook zien zonder dat je een 
account maakt.

Lees het volledige artikel van VPNgids.nl hier.

mailto:i.vaessen%40ursula.nl?subject=
mailto:karen.janssen%40ursula.nl?subject=
https://bureaujeugdenmedia.us11.list-manage.com/track/click?u=b7203c580e301a7228f724c06&id=93adaa35b7&e=8d9585cc48
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TERUG NAAR INHOUD

CJG Tip van de maand

GRENZEN
De puberteit is dé fase waarin jongeren zichzelf mogen 
ontwikkelen. In deze fase leren jongeren zichzelf echt 
kennen en dit doen ze onder andere door het verleggen 
van grenzen. Jongeren in de puberteit hebben grenzen 
nodig waarbinnen zij zich vrij kunnen ontwikkelen. Het 
stellen van grenzen is dus belangrijk, maar hoe doe je 
dat op een goede manier? En hoe kun je ook reke-
ning houden met de wensen van jouw zoon of dochter? 
Hieronder drie tips:
 
1.	 Thuis is het belangrijkste leefgebied voor de mees-

te jongeren. Dit is de veilige plaats en hier worden 
normen en waarden ontwikkeld. Realiseer je wel 
als ouder dat er meerdere leefgebieden zijn voor je 
kind met verschillende wensen en grenzen, die niet 
altijd matchen met de normen en waarden zoals je 
die thuis gewend bent. Voor een puber is dit soms 
heel verwarrend, zeker in de zoektocht naar een ei-
gen identiteit. Want naar wie moet je nu luisteren? 
De voetbaltrainer, de docent op school, je beste 
vriend of vriendin of toch je ouders? Ieder zijn eigen 
verwachtingen, met ieder zijn eigen consequenties. 
Probeer als ouder zicht te krijgen wat al die ver-
wachtingen zijn van de anderen, want als jij dit niet 
kunt is het een vrij onmogelijke taak voor je kind.

2.	 Omdat pubers steeds hun grenzen willen verleg-
gen, willen ze jouw grenzen bespreken of juist deze 
grenzen opzoeken. Om aan die groeiende zelfstan-
digheid van je kind tegemoet te komen, moet je je 
grenzen dus steeds weer bijstellen. Dat is een lastig 
proces en daarom is praten en overleggen met je 
kind zo belangrijk. Pubers zullen zich eerder aan de 
afspraken houden als ze voelen dat je hun mening 
respecteert en als ze een stem mogen hebben in 
de afspraak.

3.	 Accepteer dat jij jouw kind niet kunt veranderen. 
Dat moet hij/zij zelf doen. Laat je niet verleiden tot 
touwtrekken, maar ga aan de andere kant van het 
touw staan. Ben nieuwsgierig naar wat er gebeurt 
met jouw kind dat op weerstand reageert. Dus niet: 
waarom doe je niet…?  Maar liever: kun je me iets 
vertellen over hoe jij het ziet? Wat er bij jou ge-
beurt? Hoe het voor jou is?

Voor meer tips en tricks, kijk naar ons webinar op 6 ok-
tober over Wensen en Grenzen: https://www.cjgml.nl/
single-post-name/wensen-en-grenzen-webinar-online/

Training Positief opvoeden
Opvoeden is een belangrijk proces waarbij we onze kinderen 
de juiste normen en waarden meegeven. Wat vinden we be-
langrijk in het leven? Wat willen we hen graag leren? Dit is 
soms best een uitdaging. Want hoe ga je om met ongewenst 
gedrag? Hoe zorg je ervoor dat je dit op een positieve manier 
aanpakt, ook als jouw geduld (bijna) op is?
Tijdens de cursus Positief Opvoeden leer je welke opvoe-
dingsvaardigheden voor jouw thuissituatie werken. We geven 
praktische tips en adviezen die je zelf direct kunt toepassen.
Info en aanmelden kan via groepswerk@cjgml.nl.
Donderdag 6-10 t/m 15-12 19.00-21.00 uur, online

Webinar Wensen en grenzen
De puberteit is dé fase waarin jongeren zichzelf mogen ont-
wikkelen. In deze fase leren jongeren zichzelf echt kennen en 
dit doen ze onder andere door het verleggen van grenzen.
Ook jouw rol als ouder verandert: je krijgt een bijrol met als 
belangrijkste taken het begeleiden, bijsturen, maar ook losla-
ten. Jongeren in de puberteit hebben grenzen nodig waarbin-
nen zij zich vrij kunnen ontwikkelen. Het stellen van grenzen 
is dus belangrijk, maar hoe doe je dat op een goede manier? 
En hoe kun je ook rekening houden met de wensen van jouw 
zoon of dochter? Tijdens dit webinar geven we onder andere 
een inkijkje in het puberbrein: wat voor effect heeft de pu-
berteit op de hersenen? Welke gevolgen brengt dit met zich 
mee? En hoe ga jij als ouder om met deze verandering?
Donderdag 6 oktober 20.00-21.30 uur, via Webinargeek

Gespreksgroep voor ouders met kinderen in 
het Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

In deze gespreksgroep gaan de zogeheten ASS-ouders en 
betrokkenen samen in gesprek. Tijdens deze bijeenkomsten 
deelt men persoonlijke ervaringen. Waar lopen jullie in het 
gezin tegenaan? Wat zijn de mooie momenten? En wat zijn 
de uitdagingen bij het opvoeden van kinderen met autisme? 
Deze interactieve bijeenkomsten staan in het teken van het 
delen van ervaringen en vooral het leren van anderen. Er 
is dan ook veel ruimte voor vragen en interactie tussen de 
deelnemers.
Woensdag 19 oktober 19.30-20.30 uur CJG Echt, Chatelain-
plein 33 in Echt

Webinar 18 jaar en dan?
Vanaf 18 jaar zijn jongeren zelf verantwoordelijk voor onder 
andere hun financiën en verzekeringen. Dan is het natuurlijk 
goed om te weten wat er allemaal bij komt kijken en hoe je 
dit het beste aanpakt. Voor veel jongeren kan dit web aan 
verantwoordelijkheden overweldigend zijn.  Om te voorko-
men dat jongeren een valse start maken, organiseren wij het 
webinar 18 jaar en dan. Tijdens deze bijeenkomst bereiden we 
jongeren, en hun ouders, voor op deze ‘nieuwe’ verantwoor-
delijkheden. Je krijgt onder andere informatie over Digi-D, 
verzekeringen, toeslagen, bijbaantjes, sparen en schulden, en 
het opbouwen van een goede administratie.  
Donderdag 20 oktober 20.00-21.30 uur, via Webinargeek

Gratis deelname voor alle activiteiten. Aanmelden kan ook 
via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl.

https://www.opvoeden.nl/communiceren-2203/
https://www.opvoeden.nl/onderhandelen-841/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/wensen-en-grenzen-webinar-online/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/wensen-en-grenzen-webinar-online/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/wensen-en-grenzen-webinar-online/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/wensen-en-grenzen-webinar-online/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/wensen-en-grenzen-webinar-online/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/positief-opvoeden-training-online/
mailto:groepswerk%40cjgml.nl?subject=
https://www.cjgml.nl/single-post-name/wensen-en-grenzen-webinar-online/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/ass-ouders-1/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/ass-ouders-1/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/18-jaar-en-dan/
http://www.cjgml.nl
http://www.cjgml.nl

