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Voorwoord
Het Zuiderlicht College houdt u graag op de hoogte van interessante en belangrijke ontwikkelingen,
data, handige weetjes en leuke feiten.
Indien u een stukje wilt schrijven, een suggestie, artikel, of iets anders heeft wat interessant en
relevant is voor alle ouders/ verzorgers kunt u het mailen naar p.bojoh@zuiderlicht.org.
Het ouderbulletin zal ongeveer om de twee maanden verschijnen en wordt digitaal verspreid; ook zal
het op onze site (www.zuiderlicht.org) geplaatst worden.

Lockdown
Op 2 februari hebben we van de overheid vernomen dat de lockdown voor het voortgezet
onderwijs verlengd zal worden tot in ieder geval 2 maart 2021. We zullen in de week ervoor in een
persconferentie vernemen wat de periode vanaf 2 maart voor het voortgezet onderwijs voor
gevolgen zal hebben. We hopen natuurlijk dat we dan te horen krijgen dat de school weer open
mag en dat we weer leerlingen op school mogen ontvangen. Een school zonder leerlingen blijft een
vreemde situatie en we missen de leerlingen enorm!
In de tussentijd zullen we dus doorgaan met hoe het onderwijs nu is vormgegeven:
• Leerjaar 1 en 2 volledig online onderwijs
• Leerjaar 3 online onderwijs en op school voor alleen de praktijkvakken
• Leerjaar 4 A en B weken en dus de ene week online onderwijs en de andere week op school,
waardoor we de 1,5 meter kunnen garanderen.
• Leerjaar 3 en 4 op school voor schoolexamenonderdelen
• Leerlingen van wie de ouders een vitaal beroep hebben of leerlingen die thuis onvoldoende tot
leren komen en waar zorg over is, komen op afspraak naar de noodschool in de onderbouw.
We begrijpen dat het online onderwijs verre van ideaal is, maar we zien wel dat er hard gewerkt
wordt en dat zowel de collega’s als de leerlingen inmiddels een aardige routine hebben en goed
aanwezig zijn in de lessen.
Hierbij blijft belangrijk:
• Aanwezigheid wordt hetzelfde geregistreerd als op school. Dus bij afwezigheid, zullen de
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leerlingen deze uren moeten inhalen. Tevens zal er bij veel afwezigheid contact worden
opgenomen met de leerplichtambtenaar.
• Camera aan zorgt voor overzicht en de leerlingen zijn dan bij de les. Dit gaat al steeds beter!
Maar blijft wel een aandachtspunt. De docenten hebben dit echt nodig om het contact met de
leerlingen te hebben!
• De instructie in de les is maximaal 35 minuten. Daarna is er tijd om zelfstandig aan de slag te
gaan of een pauze te nemen. Het inlassen van een pauze is echt belangrijk om even uit de online
setting te komen en het brein wat rust te gunnen.
Voor de noodschool is inmiddels een wachtlijst. We houden hierover contact met ouders en
leerlingen die zich hiervoor hebben opgegeven of zijn opgegeven door de mentor.

Protocol toetsen op afstand
Het Zuiderlicht College heeft een protocol 'toetsen op
afstand'. Alleen PTO en PTD toetsen kunnen online
afgenomen worden. SE toetsen (PTA) worden op school
gemaakt.
Hieronder hebben wij de regels omtrent
toetsen op afstand:
• De leerling werkt in een stille ruimte,
waar hij/ zij niet afgeleid wordt.
• De leerling werkt alleen.
• De leerling heeft geen contact tijdens de toets met anderen.
• De leerling maakt tijdens het maken van de toets geen gebruik van niet toegestane materialen,
zoals boeken, spiekbriefjes.
• De leerling zorgt voor schrijfgerei en papier.
• De leerling draagt zorg dat hij/ zij in Teams kan werken.
• De leerling zet de camera aan. Zonder camera, wordt er geen toets gemaakt.
• De leerling zet het geluid uit, behalve als de docent een andere instructie geeft.
• De leerling zorgt ervoor dat zijn/ haar device voldoende is opgeladen.
• De leerling is op tijd aanwezig voor het toetsmoment. Hier gelden dezelfde regels als op school.
• Tijdens de online toets houdt de docent toezicht. Net als tijdens een gewone toets. Je luistert dus
naar de instructie en volgt deze op.
• Zijn er vragen over de toets? Steek je hand op en stel een vraag.

De nieuwe leerweg
Met trots melden we dat het Zuiderlicht College is een Pilotschool geworden voor de Nieuwe
Leerweg. Er is een ontwikkelteam samengesteld waarin docenten van onze school, de decaan van
het Gerrit van der Veen, en een afdelingsleider van het MBO ROCTOP zitten.
De docenten, die vanuit het Zuiderlicht College deelnemen zijn allemaal experts op hun eigen (vak)
gebied o.a. sectievoorzitters, ICT en LOB- coördinator onderbouw:
• Mw. Van Loggem • Mw. de Ridder-Buker • Dhr. Salomon • Dhr. Sener • Mw. Sordam
Dit docententeam wordt ondersteund door de professionals van het SLO in opdracht van het
ministerie van OCW. Onze bovenbouwteamleider, mevrouw Boughanem, onderhoudt de contacten
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met collega-scholen, MBO4 en de Havo. Ons ontwikkelteam
volgt diverse scholingen en werken aan het Nieuwe
Programma. We zijn allemaal zeer gemotiveerd en vinden het
heel bijzonder dat wij mogen deelnemen aan de Pilot.
De Nieuwe Leerweg in het kort:
• De Gemengde Leerweg en de Theoretische Leerweg worden samengevoegd tot eén niveau,
landelijk zal vanaf 2024 geen GL of TL meer bestaan. Hiervoor in de plaats komt dan de Nieuwe
Leerweg. Het Zuiderlicht College mag aankomend schooljaar al starten met de Nieuwe Leerweg,
omdat wij Pilotschool zijn geworden. De Nieuwe Leerweg krijgt nog een nieuwe naam.
• Deze ‘Nieuwe leerweg’ biedt eén niveau aan en sluit veel beter aan op de Havo en het
MBO-niveau 4. Leerlingen kunnen hierdoor gericht doorstromen.
• De leerlingen die nu in leerjaar 2 zitten op GL of TL-niveau stromen aankomend schooljaar door
naar leerjaar 3 in de Nieuwe Leerweg.
• Voor GL/ TL LJ2 zal er tijdens de aankomende Praktische Profiel Oriëntatie weken uitleg zijn
over de Nieuwe Leerweg en het verbrede 'Zorg & Welzijn profiel, de werkwijze en de
doorstroomkansen.
Het ontwikkelteam Nieuwe Leerweg

Wiskunde
Leerlingen uit de 1e klas hebben inmiddels naast rekenen ook wiskunde.
Ze hebben daarvoor een geodriehoek en passer nodig (staat in de lijst schoolbenodigdheden).
Er zijn leerlingen die deze niet in bezit hebben en zodoende niet alle opdrachten volledig
kunnen maken. Dringende vraag aan u om deze met spoed online te bestellen, anders lopen zij
achterstand op.
Hartelijke dank namens de rekensectie.

Even voorstellen
Mijn naam is Kevin Berndsen, 27 jaar en kom uit een klein dorpje onder de rook van
Amsterdam genaamd Ouderkerk aan de Amstel. Hier beoefen ik twee sporten, dat
zijn waterpolo en voetbal. Nadat ik eerst tien jaar in de horeca heb gewerkt als kok
bij Loetje en als barman in café de vrije handel, ben ik nu fulltime docent. Dit jaar is
mijn eerste jaar op het Zuiderlichtcollege, ik geef hier lichamelijke opvoeding en ben
trotse mentor van klas 1E.

Fietsenstalling bovenbouw
Sinds kort heeft de bovenbouw ook een
fietsenstalling op het schoolplein.
Leerlingen kunnen (overdekt) en veilig
de fiets parkeren.
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Kunstvakken
We proberen als kunstsectie zo goed als mogelijk creatieve lessen geven online. Creatief talent
blijft niet weg, er worden erg leuke creaties gemaakt online, we willen u dit niet onthouden.
Een kleine impressie bij de vakken Beeldende Vorming, Kunstvak en de Master Kunst Klas.
Bij Beeldende Vorming worden de opdrachten online gegeven. Voor 5 leerlingen uit de eerste was
het wel een cadeautje om even een ochtend Beeldende Vorming te volgen op school. Dit werd
gefilmd door een cameraman dit alles voor de leukste online Opendag van het Zuiderlicht College
natuurlijk. Ze hebben het super gedaan. Super bedankt meiden.
Bij het Kunstvak is het onderwerp
Slavernij, dans en muziek, We
behandelen de theorie d.m.v.
filmpjes kijken en vragen maken,
collages worden er gemaakt en
ijverige leerlingen zijn al begonnen
met de tekening over dit
onderwerp.

Bij de Master Kunst Klas voor
de 4e jaars volgen de
leerlingen de lessen op school
en of online. Op school kunnen
ze gelukkig hun schilderij, 3D
pen werkstuk, of de nieuwe
opdracht lino afdruk op hun
eigen gemaakte tas toch
maken. En online lekker blijven
tekenen.
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Paarse Vrijdag
Op 11 december was het Paarse vrijdag, op deze dag
hebben de leerlingen van 2M kerstkaarten gemaakt voor
de roze ouderen van verpleeghuis De Rietvinck in
Amsterdam centrum. Dit was het antwoord wat wij van
het verpleeghuis hebben ontvangen:
“Hartelijk dank voor de enorm leuke kerstgroet bestemd
voor roze senioren in de verpleeghuizen. De roze dames en
heren waren er erg blij mee. Een leuk initiatief. Beslist voor
herhaling vatbaar. Hieronder een foto van een van onze
roze bewoners. Tijdens de laatste pride - die niet door ging
- stond zijn foto op bushokjes om zo aan te geven hoe
kleurrijk mensen zijn. Ook hij was erg blij met jullie groet."
Hartelijke groet, Anton Koolwijk
geestelijk verzorger, coördinator homovriendelijkheid
Amstelring.

Aanmelding vervolgopleiding
Voor de 4e jaars leerlingen geldt dat zij zich normaal gesproken voor 1 april moeten hebben aangemeld bij een vervolgopleiding op het MBO.
In verband met de huidige situatie, is er besloten deze aanmelddatum te verschuiven naar 1 mei.
Dat geeft wat extra ruimte, maar het blijft belangrijk op je op tijd aan te melden!
Voor hulp kan altijd een mail gestuurd worden naar de decaan: c.alkemade-kok@zuiderlicht.org

Combiwel jongerenwerk
Wij zijn Ruben en Demi van Combiwel
Jongerenwerk Zuid en zullen vanaf volgende
week meerdere dagen per week aanwezig
zijn op het Zuiderlicht College.
Wij zijn een laagdrempelig aanspreekpunt en
vertrouwenspersoon voor de leerlingen en
daarnaast gaan we ook activiteiten organiseren
en staan we voor leerlingen klaar rondom
allerlei vragen op het gebied van bijvoorbeeld
school, werk en vrije tijd. De activiteiten die we
gaan organiseren kunnen thema-gericht zijn in
de vorm van een voorlichting of informeel en
passend bij de behoeftes van de leerlingen.

Mail Ruben: r.vanzaanen@combiwel.nl
of bel hem op 06-57595824

Mail Demi: d.vanbeilen@combiwel.nl
of bel haar op 06-41505396
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Pinnen in de kantine
Na de lockdown zullen de leerlingen een geïntroduceerd
worden met KUARIO. Dit is een pinsysteem via de
telefoon om bijvoorbeeld wat lekkers te kopen in de
kantine of een kaartje voor een schoolfeest te kopen bij
de administratie. Via de mail krijgt u informatie over de
installatie en het gebruik van KUARI.

Online open dag 13 februari
Op 27 januari hebben we de eerste virtuele open dag gehad. Het is toch een hele andere beleving
dan een bruisend open huis, met alle lokalen gevuld met leerlingen en ouders en collega’s. We
kijken reikhalzend uit naar volgend schooljaar. Toch was het ook een leuke ervaring en ouders en
leerlingen van groep 8 hebben goede vragen gesteld en we hebben mooie feedback en
complimenten ontvangen.
Op 13 februari staat het tweede open huis gepland. We willen deze weer even in de etalage
zetten, zodat u hier andere ouders en leerlingen van groep 8 in uw omgeving over kan informeren.
Inschrijven kan op de volgende link: www.zuiderlicht.org/online-openhuis/
Ook hebben we lesjesmiddagen die gepland staan op 10 en 17 februari en op 3 maart.
Aanmelden kan op: www.zuiderlicht.org/inschrijven-lesjesmiddag/
Belangrijk is te benoemen dat deze lesjesmiddagen uitsluitend zijn voor de groep 8 leerlingen en
niet voor ouders! Ook wordt er bij het ontvangen van de leerlingen rekening gehouden met de 1,5
meter maatregel en is een mondkapje in de gangen verplicht.

Stoplicht
Vanaf deze week zijn in magister de stoplichten weer open gezet. Vakdocenten vullen dan in hoe
de leerling zich qua Houding Inzet en Resultaat laat zien. We hebben de manier van invullen
aangepast aan het online werken van onze leerlingen. Hier onder informatie over de manier van
invullen, zodat u straks de stoplichtkleuren van uw kind beter begrijpt.
Houding
• Is de camera altijd aan? (onderbouw)
• Heeft de leerling een werkplek
(i.p.v. liggend in bed bijv.)?
• Zijn alle spullen aanwezig die de
leerling nodig heeft?

Inzet
• Stelt de leerling vragen?
• Is de leerling betrokken
bij de les?
• Krijgt de docent respons
op vragen?

Resultaat
• Wordt al het huiswerk
ingeleverd?
• Hoe is de kwaliteit van
het ingeleverde werk?
• Resultaten van evt.
toetsen ok?

Wist u dat u ons kunt
vinden op Social media?
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