
   

 

Amsterdam, 20 september 2021 

 

Betreft: Talent Carrousel 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

Vanaf dinsdag 28 september gaan de eerste- en tweedejaars leerlingen van het Zuiderlicht College 
starten met de Talent Carrousel. Gedurende 2 perioden in het schooljaar zullen zij praktische lessen 
volgen op dinsdag het 7e en 8e uur. In Magister staat dit met de code CAR aangeven. Zij kunnen 
kiezen uit de volgende Carrousel onderdelen: 

• DAZ (Dans Acteren en Zang) 
• Sport en Bewegen 
• Wereld Keuken 
• Master Kunst Klas 
• Beauty class 
• Mode 
• Jeugdtheater 

 

In deze link kunt u een voorlichtingsfilmpje zien van de verschillende carrouselvakken: 

https://youtu.be/REszvkXc5uo 

Tijdens het mentoruur is deze week aandacht besteed aan de voorlichting. 

Door het aanbieden van extra praktische uren hopen wij de leerlingen een brede basis én meer 
ruimte te geven om de eigen talenten te ontplooien.   

In de bijlage staat een beschrijving hoe de leerlingen moeten kiezen voor de Talent Carrousel. Ze 
doen dit via Magister. Magister wordt opengezet om de keuzes door te geven op zaterdag 18 
september. De sluitingsdatum voor het kiezen is donderdag 23 september einde dag. De leerlingen 
zullen hier in de les van de mentor aandacht aan besteden, maar we willen u vragen hier thuis ook 
aandacht aan te besteden.  

Wij vragen u speciale aandacht voor het volgende: leerlingen die bij het Carrousel Sport en Bewegen 
staan ingedeeld hebben een opgeladen OV kaart nodig. De sporten worden soms buiten de school 
gegeven en verder geheel betaald door de school. Fietsen kan, maar wel met uw toestemming om 
alleen te fietsen. U ontvangt hierover van ons een brief waarin u toestemming kan geven. Leerlingen 
die geen toestemmingsbrief retourneren kunnen niet starten aan het Carrousel Sport en Bewegen.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

 

Mevrouw E. Beers (teamleider onderbouw) 

Mevrouw M. Slijkerman (leerjaarcoördinator onderbouw) 

https://youtu.be/REszvkXc5uo

