
Pagina 1 van 7

editie 8  -  16 februari 2023  -  schooljaar 2022/2023

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.

VAPEN VERBODEN! Vapes of e-sigaretten blijven zeer populair onder onze leerlingen, maar ze zijn helaas verre van onscha-
delijk. Graag wijzen we ouders en leerlingen erop dat onze school volledig rookvrij is (conform de wettelijke verplichting) en dat 
op grond hiervan ook het roken van elektronische sigaretten als vapes en shishapennen niet is toegestaan. LEES VERDER ...

LEERLINGEN VAN GROEP 8 ONTDEKKEN HUN TALENTEN OP SINT URSULA. Leren gebeurt óveral en talent reikt verder 
dan enkel de gave bezitten om theoretische kennis eigen te maken! Deze twee overtuigingen vormen het vertrekpunt van 
project: Let’s do it! Dit is een project voor leerlingen van groep 8 van basisscholen in de gemeente Leudal. LEES VERDER ...

CIJFERRAPPORT ONDERBOUW (locatie Heythuysen). Op 14-02 hebben de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar 
ontvangen. Op de rapporten van de onderbouw kan het voorkomen dat er bij een vak geen cijfer zichtbaar is. Er staat dan een 
streepje op de betreffende plek. Dit betekent dat het gemiddelde cijfer voor dat vak lager is dan het cijfer 4. LEES VERDER ...

BEZOEK POLITIEK DEN HAAG (locatie Heythuysen). Op maandag 27-02 zullen leerlingen uit leerjaar 4 die maatschappij-
kunde in hun pakket hebben een bezoek brengen aan het hart van onze democratie, Den Haag. In Den Haag nemen de leerlin-
gen deel aan het programma ‘Politiek in Vogelvlucht’. Daarin bezoeken ze onder andere de Tweede Kamer. LEES VERDER ...

PLASTIC PROJECT: TUSSENSTAND (locatie Heythuysen). In 3,5 week zijn er al 130 flesjes in de flesjescontainer voor 
het WWF ingezameld. Hartstikke tof dat het begin er is! Vanaf nu zullen we de ontwikkelingen rondom het inzamelen van de 
flesjes in het infobulletin met een tussenstand plaatsen. LEES VERDER ...

HET EINDEXAMEN IN 2023  (locatie Horn). In principe gelden voor het eindexamen in 2023 de regels en eisen zoals die er 
waren vóór de afgelopen jaren met coronamaatregelen. Het enige wat gewijzigd is, is dat voor tijdvak 2 nu meer tijd ingepland 
is. Dit betekent dat dit duurt van 19 t/m 30 juni en dat de uitslag van dit herkansingstijdvak op 6 juli volgt. LEES VERDER ...

NIEUWS VAN HET CJG. De CJG Tip van de maand gaat deze keer over ‘Positief opvoeden’. Daarnaast staat ook het activi-
teitenaanbod van het CJG voor de komende periode in het infobulletin. LEES VERDER ...

KWALITEITSONDERZOEKEN 2022-2023. We vinden het belangrijk om van tijd tot tijd na te gaan of we de resultaten die 
ons voor ogen staan ook daadwerkelijk bereiken. Binnen SOML maken we daarom sinds enkele jaren gebruik van de organi-
satie Kwaliteitscholen. Concreet zullen dit schooljaar een aantal onderzoeken gaan plaatsvinden. LEES VERDER ... 

DEMO-DAY VOOR HAVO 5. Op 10 januari hebben de leerlingen een masterclass gevolgd over spreken in het openbaar, 
met in het bijzonder het geven van een pitch. Vanavond pitchen en presenteren deze leerlingen hun werkstuk aan elkaar, de 
pws-begeleiders en een driekoppige jury (met o.a. wethouder Martens). LEES VERDER ...

AANKONDIGING SPOT ON! (locatie Horn). Noteer alvast in je agenda: Vrijdag 7 april 19.30uur SPOT ON op Sint Ursula 
Horn! SPOT ON is een avond voor leerlingen die hun talenten willen laten zien op het podium, maar natuurlijk ook voor leer-
lingen en ouders die willen komen kijken naar al het talent dat op onze school rondloopt! LEES VERDER ...

CRIMITALK. Bijna alle ouders / verzorgers voeren wel het noodzakelijke gesprek over seksuele voorlichting met hun kind(e-
ren). Maar een gesprek met je kind voeren over criminaliteit, drugs en wapens, hoe doe je dat? Steeds meer jongeren worden 
op (steeds jongere leeftijd) geronseld voor criminele activiteiten. LEES VERDER ...

MEDEDELING BETREFFENDE DEVICES TIJDENS EXAMENS. Devices (telefoons, iPads, smartwatches, oortjes, in-ears, kop-
telefoons etc.) zijn niet toegestaan in de examenruimte. Smartwatches zijn in toenemende mate moeilijk te onderscheiden van 
analoge horloges. Daarom zijn ook analoge horloges niet toegestaan in de examenruimte. LEES VERDER ...

CONCEPT-VERSLAG MR 02-02-2023. Via deze link is het concept-verslag terug te lezen van de vergadering van de mede-
zeggenschapsraad van 2 februari 2023.

WEBINAR ALCOHOL, DRUGS IN DE PUBERTEIT. Dinsdag 6 februari hebben verschillende medewerkers van het Vincent 
van Gogh een interessant webinar gegeven over alcohol en drugs in de puberteit, waarbij diverse onderwerpen aan de orde 
kwamen. Via deze link kunt u het webinar bekijken. LEES VERDER ...

INSCHRIJVING ROERMOND CITY RUN (locatie Horn). Op zondag 16 april vindt de Roermond City Run plaats. Voor leerlin-
gen wordt er weer een College Run georganiseerd van 3,5 kilometer. De inschrijving kost 8 euro per deelnemer, maar school 
betaalt de helft. De wedstrijd begint om 14.40 uur. LEES VERDER ...

mailto:ruudhermans%40ursula.nl?subject=
https://drive.google.com/file/d/1YWzmgQ8msl7etjTEmb2n7Vk1JHzD3sMd/view?usp=sharing
https://vigo.webinargeek.com/webinar/replay/6yTm_08pWlcVwOVGPo6KPUACj9VR-HbKrhYQyohyDk0/
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VAPEN VERBODEN!

Vapes of e-sigaretten blijven zeer populair onder onze 
leerlingen, maar ze zijn helaas verre van onschadelijk. 
Vaak zijn deze wegwerpvapes / e-sigaretten verkregen 
via sites als AliExpress en worden ze op scholen via 
Snapchat doorverkocht. We maken ons als school zor-
gen over het gebruik van deze vapes.

Graag wijzen we ouders en leerlingen erop dat onze 
school volledig rookvrij is (conform de wettelijke ver-
plichting) en dat op grond hiervan ook het roken van 
elektronische sigaretten als vapes en shishapennen 
niet is toegestaan.

We hanteren daarbij de volgende regels:
• Zowel bij gebruik en of bezit wordt er telefonisch 

contact opgenomen met ouders/verzorgers
• De betreffende vape wordt in beslag genomen en 

kan door ouders worden opgehaald
• Er volgt een passende sanctie
• Bij handel in bovengenoemde of andere verboden 

middelen volgt een schorsing en wordt er door de 
school contact opgenomen met de politie

Dit filmpje van NOS Stories geeft (laagdrempelig) in-
formatie over de vapes. Ook een kijktip: Arjen Lubach 
over vapen. Wellicht een goed idee om (een van deze
items) samen met uw zoon/dochter te bekijken! Een 
paar belangrijke zaken uit deze filmpjes samengevat: 
experts maken zich zorgen om de populariteit van de
e-sigaret, omdat deze werkt als een opstapje naar het 
roken van echte tabak.

Daarnaast constateren experts dat er wel degelijk scha-
delijke stoffen in de e-sigaretten zitten en we hebben 
er nog geen idee van wat die op de lange termijn aan-
richten.

TERUG NAAR INHOUD

CRIMITALK

“Het gesprek met je kind moet anno 2023 niet alleen 
gaan over de bloemetjes en de bijtjes, maar ook over 
de plantjes en pilletjes.” 
Bijna alle ouders / verzorgers voeren wel het nood-
zakelijke gesprek over seksuele voorlichting met hun 
kind(eren). Maar een gesprek met je kind voeren over 
criminaliteit, drugs en wapens, hoe doe je dat? Steeds 
meer jongeren worden op (steeds jongere leeftijd) ge-
ronseld voor criminele activiteiten. Denk hierbij aan 
het wegbrengen van een pakketje, op de uitkijk staan, 
of een bankpas uitlenen. Het is belangrijk dat ouders / 
verzorgers met hun kind het gesprek voeren over deze 
thema’s. Als ouders / verzorgers open het gesprek 
hierover aangaan, zullen kinderen mogelijk sneller om 
hulp vragen als ze hiermee in aanraking komen.

Ga jij het gesprek aan met je 
kind?

Op www.crimitalk.nl vind je 
40 stellingen en vragen om 
te bespreken met je kind. Op 
het achterliggend platform 
vind je heel veel informatie 
over drugs, wapens en cri-
minaliteit. Ook kun je er te-
recht bij hulppartners.

#jongeren #jeugd #criminaliteit 
#drugs #wapens #voorlichting 
#crimitalk #gesprek #hulp #rie-
climburg #provincielimburg #limburgtegenondermijning

1a

TERUG NAAR INHOUD

MEDEDELING BETREFFENDE DEVICES TIJDENS EXAMENS

Devices (telefoons, iPads, smartwatches, oortjes, in-
ears, koptelefoons etc.) zijn niet toegestaan in de exa-
menruimte. Smartwatches zijn in toenemende mate 
moeilijk te onderscheiden van analoge horloges. Daar-
om zijn ook analoge horloges niet toegestaan in de 

examenruimte. De school zal zorg dragen voor duide-
lijke weergave van de tijd in de examenruimte. We ad-
viseren alle examenkandidaten om de devices tijdens 
examens veilig op te bergen in het eigen kluisje.

TERUG NAAR INHOUD

https://www.youtube.com/watch?v=pkoUUB4n-aM
https://www.youtube.com/watch?v=CX3EpKTtdlA
https://www.youtube.com/watch?v=CX3EpKTtdlA
http://www.crimitalk.nl/
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TERUG NAAR INHOUD

KWALITEITSONDERZOEKEN 2022-2023

We vinden het belangrijk om van tijd tot tijd na te gaan 
of we de resultaten die ons voor ogen staan ook daad-
werkelijk bereiken. Binnen SOML maken we daarom 
sinds enkele jaren gebruik van de organisatie Kwali-
teitscholen. 

Concreet zullen dit schooljaar de hiernaast genoem-
de onderzoeken gaan plaatsvinden.

Tussen 27 februari en 12 maart 2023
- docent door leerling 
- wiel van de mentor havo 5 en vwo 6
- leerlingtevredenheid
- oudertevredenheid

Dhr. Danny Hermans
directeur Sint Ursula

TERUG NAAR INHOUD

LEERLINGEN VAN GROEP 8 ONTDEKKEN HUN TALENTEN OP SINT URSULA

Leren gebeurt óveral en talent reikt verder dan enkel 
de gave bezitten om theoretische kennis eigen te ma-
ken! Deze twee overtuigingen vormen het vertrekpunt 
van project: Let’s do it!
 
‘Let’s do it’ is een project voor leerlingen van groep 8 
van basisscholen in de gemeente Leudal. Deze leerlin-
gen hebben een voorlopig basis- en/of kader-advies. 
Ze worden dit schooljaar uitgenodigd op beide locaties 
van Scholengemeenschap Sint Ursula om hun talent te 
ontdekken, te ontwikkelen en om te leren binnen een 
nieuwe, uitdagende omgeving! 

Let’s do it bestaat uit twee rondes. Binnen deze ron-
des worden twee verschillende workshops aangeboden 
waar de leerlingen van groep 8 voor worden geselec-
teerd nadat ze hiervoor een pitch hebben gedaan. Op 
14, 28 februari en 7 maart ontvangen we deze leerlin-
gen voor workshopronde 1 op Sint Ursula in Heythuy-
sen.

Later meer over ronde 2.

3

CIJFERRAPPORT ONDERBOUW (locatie Heythuysen)

Op 14 februari hebben de leerlingen hun eerste rap-
port van dit schooljaar ontvangen. Op de rapporten 
van de onderbouw kan het voorkomen dat er bij een 
vak geen cijfer zichtbaar is. Er staat dan een streepje 
op de betreffende plek. Dit betekent dat het gemiddel-
de cijfer voor dat vak lager is dan het cijfer 4. Het cijfer 

is wel zichtbaar in magister, maar we kiezen ervoor om 
dit cijfer op rapport weg te laten zodat hier niet direct 
alle aandacht op komt te liggen. Ouders en leerlingen 
zien het daadwerkelijke cijfer in Magister en weten dat 
er aandacht gewenst is voor een verbetertraject. 

4

TERUG NAAR INHOUD

WEBINAR ALCOHOL, DRUGS IN DE PUBERTEIT.

Dinsdag 6 februari hebben verschillende medewerkers 
van het Vincent van Gogh een interessant webinar ge-
geven over alcohol en drugs in de puberteit. Onder-
werpen die aan bod kwamen:
- De werking van het puberbrein.
- Algemene informatie over alcohol en drugs (vapen 
wordt ook besproken). 
- Hoe ga je hier als ouder mee om? 
Via deze link kunt u het webinar bekijken.

TERUG NAAR INHOUD

https://vigo.webinargeek.com/webinar/replay/6yTm_08pWlcVwOVGPo6KPUACj9VR-HbKrhYQyohyDk0/
https://vigo.webinargeek.com/webinar/replay/6yTm_08pWlcVwOVGPo6KPUACj9VR-HbKrhYQyohyDk0/
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TERUG NAAR INHOUD

BEZOEK POLITIEK DEN HAAG (locatie Heythuysen)

Op maandag 27 februari zullen leerlingen uit leerjaar 
4 die maatschappijkunde in hun pakket hebben een 
bezoek brengen aan het hart van onze democratie, 
Den Haag. In Den Haag nemen de leerlingen deel aan 
het programma ‘Politiek in Vogelvlucht’. Daarin bezoe-
ken ze onder andere de Tweede Kamer en worden ze 
door middel van een interactief spel de ‘Eindbazen’ 
van Nederland. Deze dag zal verder onder leiding staan 
van de organisatie ProDemos. Aangezien het een lan-
ge dag is, is het erg handig als de leerlingen voor een 
eigen lunchpakket zorgen. Ook een geldige legitimatie 
deze dag is een vereiste. Meer informatie, onder ande-
re over de strikte gedragsregels in de Tweede kamer, 
vind je via deze link.

Het programma op deze dag ziet er als volgt uit:
9.15 uur : Verzamelen op school
9.30 uur: Vertrek met de bus naar Den Haag
12.00 uur: Aankomst Den Haag
13.00 uur tot 16.00 uur: Programma ‘ Politiek in Vo-
gelvlucht” in Den Haag
17.30 uur: Vertrek met de bus naar Heythuysen
20.00 uur: Aankomst in Heythuysen

Bij vragen of opmerkingen graag contact opnemen 
met dhr. Schoester via r.schoester@ursula.nl.

PLASTIC PROJECT: TUSSENSTAND (locatie Heythuysen)

Ruim 100 flesjes in 3,5 week! 

In 3,5 week zijn er al 130 flesjes in de flesjescontainer voor het WWF ingezameld. 
Hartstikke tof dat het begin er is! Vanaf nu zullen we de ontwikkelingen rondom 
het inzamelen van de flesjes in het infobulletin met een tussenstand plaatsen. 
Zo kunnen jullie het aantal ingezamelde plastic flesjes en het reeds opgehaalde 
bedrag op de voet blijven volgen. 
 
Met vriendelijke groetjes,
Hannah Smeets & 
Chantal Palmen

TERUG NAAR INHOUD

https://prodemos.nl/voor-scholen/prodemos-binnenhof-scholen/bezoekpolitiekdenhaag/
mailto:r.schoester@ursula.nl
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HET EINDEXAMEN IN 2023  (locatie Horn)

In principe gelden voor het eindexamen in 2023 de 
regels en eisen zoals die er waren vóór de afgelopen 
drie jaren met coronamaatregelen. 
Het enige wat gewijzigd is, is dat voor tijdvak 2 nu 
meer tijd ingepland is. Dit betekent dat tijdvak 2 duurt 

van 19 tot en met 30 juni en dat de uitslag van dit 
herkansingstijdvak op 6 juli volgt.
Op 16 maart ontvangen de examenleerlingen middels 
een filmpje de benodigde informatie over het eindex-
amen.

TERUG NAAR INHOUD

DEMO DAY VOOR HAVO 5 (locatie Horn)

Begin september zijn de leerlingen van havo 5 gestart 
met hun profielwerkstuk, dat zoals inmiddels gebruike-
lijk, in het teken staat van Ondernemerschap in de klas. 
In groepen hebben ze o.a. samen een virtueel nieuw 
product of dienst ontwikkeld, een marktonderzoek en 
een kostencalculatie gedaan, in contact gekomen met 
een bedrijf of instantie en aandacht besteed aan de 
PR. Op 10 januari hebben de leerlingen een master-
class gevolgd over spreken in het openbaar, met in het 
bijzonder het geven van een pitch. Vanavond pitchen 
en presenteren deze leerlingen hun werkstuk aan el-
kaar, de pws-begeleiders en een driekoppige jury (met 
o.a. wethouder Martens). 5ML komt met een filmploeg 
die de avond met medewerking van onze leerlingen zal 
vastleggen. We zijn benieuwd wie er met de prijs voor 
de beste pitch en het beste idee vandoor gaan!

AANKONDIGING SPOT ON! (locatie Horn)

Hallo enthousiaste, talentvolle, creatieve, grappige, 
muzikale, acrobatische en sportieve leerlingen van Sint 
Ursula,
 
Noteer alvast in je agenda: Vrijdag 7 april 19.30uur 
SPOT ON op Sint Ursula Horn!
 
Na het succes van vorig jaar zijn we dit jaar extra ge-
motiveerd om een spectaculaire show voor jullie neer 
te zetten. SPOT ON is een avond voor leerlingen die 
hun talenten willen laten zien op het podium, maar 
natuurlijk ook voor leerlingen en ouders die willen ko-
men kijken naar al het talent dat op onze school rond-
loopt!
 

Op deze avond zullen zowel leerlingen als medewer-
kers hun talenten showen. Wist je dat dit jaar de Ursu-
lalaband (docentenband) ook weer meedoet?! Dit wil 
je natuurlijk niet missen!
 
Wil jij meedoen met SPOT ON! Geef je dan NU alvast 
op. Dat kan tot 17 maart 2023. Het opgaveformulier 
vind je HIER. 

Op 29 maart om 14.45uur (na het achtste lesuur) zal 
er een korte repetitie zijn om de volgorde van de acts 
te bepalen om er zo een GEWELDIGE show van te 
maken.

Doe mee, of kom kijken en laat je verrassen!

TERUG NAAR INHOUD

TERUG NAAR INHOUD

https://forms.gle/sZf1TUpCVwrA9K2ZA
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TERUG NAAR INHOUD

INSCHRIJVING ROERMOND CITY RUN (locatie Horn)

Beste leerlingen,

Op zondag 16 april vindt de Roermond City Run plaats. 
Voor leerlingen wordt er weer een College Run geor-
ganiseerd van 3,5 kilometer. De inschrijving kost 8 
euro per deelnemer, maar school betaalt de helft. Dus 
voor iets meer dan een euro per kilometer kun je al 
meedoen. Het leukste is om je als groepje aan te mel-
den en er samen een feestje van te maken. In de stad 
is die dag namelijk van alles te doen. 

De wedstrijd begint om 14.40 uur. Daarnaast liggen er 
voor de snelste leerlingen prijzen klaar. Er zijn die dag 
docenten aanwezig om jullie te begeleiden. Na de car-
navalsvakantie is er nog een gelegenheid om je voor  
 
 

 
 
 
dit evenement aan te melden en wel op woensdag 01 
maart in de middagpauze in het halletje bij de gymza-
len. Denk aan contant geld. Kijk voor meer informatie 
op onderstaande website. Tot dan!!!

https://www.roermondcityrun.nl/

Sportieve groeten,

Dhr. van Hensberg
Mevr. Bongers
Dhr. Beurskens

Boekenfonds locatie Heythuysen: inloop maandag lesuur 5 in lokaal 022 (eerste vier weken van het schooljaar).
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.

https://www.roermondcityrun.nl/
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://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=soml.nl_6u1r59728upogohuf2tv516fd8@group.calendar.google.com
https://www.roermondcityrun.nl/inschrijven/
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TERUG NAAR INHOUD

CJG tip van de maand:

POSITIEF OPVOEDEN

Wanneer je opgroeiende kinderen hebt, komt er een mo-
ment waarop je denkt: en hoe nu verder? En met elke 
levensfase veranderen de vragen, zo dus ook tijdens de 
pubertijd. Alle vragen die bij je opkomen, laat je beant-
woorden door Google. Wel zeker 10 verschillende pagina’s 
met 10 verschillende antwoorden. Je gaat maar uit van 
hetgeen dat het beste bij jullie past, toch?
Je bent gelukkig niet de enige ouder die twijfelt en op zoek 
is naar antwoorden. Uiteindelijk willen we allemaal maar 
een ding: hoe kan ik mijn tiener het beste opvoeden? Er 
zijn heel veel aspecten waar je als ouders rekening mee 
kunt houden. We benoemen hier drie tips. 

1. Ook al ogen ze groot, ook tieners hebben behoefte 
aan een veilige omgeving. Dit is niet alleen thuis 
maar ook in de openbare ruimte. Voorkomen is 
beter dan genezen. Vooruit plannen helpt hierbij. 
Bedenk vooraf met welke risicovolle activiteiten je 
puber in aanraking kan komen: naar feesten gaan, 
late films, rondrijden met oudere jeugd, rondhan-
gen op bepaalde plekken. Bij het bespreken er-
van moet je erop letten dat het geen kritiek of 
ondervraging wordt, je wilt immers dat je puber 
meewerkt. Leg in eerste instantie uit waarom je je 
zorgen maakt over het evenement/activiteit. Heb 
het niet over kleine dingen als iets kwijtraken etc, 
maar over zaken die echt van belang zijn zoals bij-
voorbeeld drank, drugs, seks en gevaarlijk gedrag.

2. Realistische verwachtingen. Past hetgeen wat jij als 
ouder vraagt aan jouw kind, wel bij zijn levensfase? 
Soms verwacht je iets van jouw tiener, wat je ei-
genlijk nog niet kunt vragen of vind je het loslaten 
van gemaakte afspraken misschien juist moeilijk. 
In beide gevallen bestaat de kans dat tieners vin-
den dat zij niet serieus genomen worden. Om dit 
te voorkomen zou je twee of drie keer per jaar het 
gesprek aan kunnen gaan over de taken huis en/of 
gemaakte afspraken en regels. Voorkom discussies 
en bespreek de mogelijkheden die er zijn.

3. Goed voor jezelf zorgen als ouder. Het wordt zo 
vaak gezegd, maar het is ook echt zo: zorg als 
ouder goed voor jezelf. Zoals je niet alles van jouw 
tiener kunt verwachten, kun je dit van jezelf ook 
niet. Niemand is perfect en maken allemaal fou-
ten. Tieners hebben een bepaalde zelfstandigheid 
en kunnen een paar uur lang zichzelf prima verma-
ken. Neem dan ook even een moment voor jezelf 
en ga iets doen dat echt voor jou is.

Vanuit het CJG werken we met Triple P. Deze methode 
gericht op positief opvoeden kent 5 basisprincipes. Ben je 
benieuwd naar deze basisprincipes en hoe je dit kunt toe-
passen in jullie opvoeding? Op donderdag 9 februari is er 
een webinar dat hier meer op ingaat. 

Aanmelden kan HIER.

Webinar Positief opvoeden 
Opvoeden is de meeste dagen leuk en vooral ook een dankbare 
taak. Toch herkennen we allemaal situaties waarin we ons even 
geen raad meer weten. Wat doe je bijvoorbeeld als jouw kind boos 
is, begint te schoppen of te slaan, overstuur raakt of gewoon niet 
wil luisteren? Wat als jouw kind ongewenst gedrag vertoont? Hoe 
ga je daar dan als ouder goed mee om? Hoe kunnen we dit gedrag 
voorkomen en ombuigen?  Positief opvoeden, ook wel bekend als 
Triple P, is een wereldwijd bekende methode die hier handvatten 
voor geeft. Positief opvoeden kan jou helpen het gedrag van jouw 
kind beter te (leren) begrijpen waardoor je met elke situatie ge-
makkelijker om kunt gaan. Tijdens het webinar krijg je tips hoe je 
jouw kind kunt helpen om te leren gaan met gevoelens, positief in 
het leven te staan en zelf problemen op te lossen.
Donderdag 9 februari 20.00-21.30 uur online via Webinaargeek. 
 

Training Sociale vaardigheden 
Goede sociale vaardigheden spelen van jongs af aan een belang-
rijke rol in het leven. Kinderen die moeite hebben met sociale 
vaardigheden worden vaak afgewezen door leeftijdsgenoten en 
moeite om zich aan te passen. Deze kinderen kunnen in een 
zogenoemde vicieuze cirkel belanden: doordat ze moeite hebben 
met het leggen van sociaal contact worden ze sneller buiten geslo-
ten, kunnen ze geen ervaring opdoen in sociale vaardigheden en 
raken ze mogelijk nog meer achterop. Dit wil je als ouder natuurlijk 
voorkomen, en wij ook. Deze training is bedoeld voor kinderen 
van 9 tot 12 jaar en 13 tot 15 jaar.
Start dinsdag 28 februari 16.00 uur CJG Bredeweg 239d in Roer-
mond en donderdag 2 maart 15.45 uur CJG Vogelsbleek 10 in  
Weert. (Intakegesprekken vinden plaats in week 5 en 6) Aanmel-
den via e-mail: groepswerk@cjgml.nl
 

Training Brussen 
Hoe is het om op te groeien met een broer of zus met autisme? 
Kinderen met autisme vragen vaak meer zorg en aandacht van 
de ouders, wat lastig is voor het hele gezin. Voor een brus is het 
niet altijd even duidelijk wat er precies met zijn broer of zus aan 
de hand is. Tijdens de brussengroep van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Midden Limburg gaat speciale aandacht uit naar de brus.
Start dinsdag 7 maart 15.30 uur CJG Vogelsbleek 10 in Weert
Aanmelden via e-mail: groepswerk@cjgml.nl
 

Webinar Praten over relaties en seksualiteit 
Wat bespreek jij met je tiener en welke onderwerpen komen er 
bij jou aan de keukentafel langs? Het is fijn om te horen wat jouw 
tiener meemaakt. De één zal uit zichzelf open vertellen wat er al-
lemaal gebeurt, de ander zal dit niet automatisch delen. Hoe ga jij 
het gesprek aan over een onderwerp wat soms lastig te bespreken 
is? Doe je dit of laat je het op z’n beloop? Relaties en seksualiteit 
maken deel uit van de lichamelijke en emotionele ontwikkeling 
van een kind. Het aangeven van wensen en grenzen (mentale 
weerbaarheid) vinden we allemaal belangrijk, wat heeft jouw tie-
ner hierin nodig? Wat is handig om te weten? Wil je meer weten 
over wat “normaal” is en welke factoren een rol spelen? En welke 
invloed jij als ouder hierin kan hebben? Dan wil je dit webinar niet 
missen. Wij gaan in gesprek met een sociaal verpleegkundige van 
de GGD om tips en tricks te krijgen waar jij als ouder mee aan de 
slag kunt. Er is alle gelegenheid om zelf (digitaal) vragen te kun-
nen stellen. In het webinar zullen situaties, passend bij de leeftijd 
vanaf 12 jaar, worden besproken. Dit webinar is ook zeer zinvol 
voor ouders met kinderen vanaf 10 jaar.
Donderdag 16 maart 20.00-21.30 uur online via Webinaargeek.  
 

Deelname gratis. Aanmelden kan ook via info@cjgml.nl of 
www.cjgml.nl

https://www.cjgml.nl/single-post-name/webinar-de-kracht-van-positief-opvoeden/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/webinar-de-kracht-van-positief-opvoeden/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/sociale-vaardigheden-training-roermond-2/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/sociale-vaardigheden-training-weert-2/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/brussen-training-weert/
https://www.cjgml.nl/single-post-name/lentekriebels/
http://www.cjgml.nl/
http://www.cjgml.nl/

