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Zuiderlicht College Februari 2022

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. 

Inbellen   
Vanaf komende week worden leerlingen die online lessen volgen (meestal vanwege quarantaine) 
eind van de dag via Teams ingebeld door één van onze onderwijs assistenten.
Doel hiervan is om even te checken hoe alles thuis verloopt en op welk vlak er hulp nodig is. 
Bijvoorbeeld bij het plannen en organiseren, voor extra uitleg of huiswerkcheck.
Als uw kind online werkt, kunt u hem / haar melden dat zij vanaf 14.30 uur gebeld gaat worden in 
Teams. Belangrijk is dat ze dan wel het belletje beantwoorden.
We hopen dat we op deze manier de thuiswerkers wat extra ondersteuning kunnen bieden.

 

Werving leerlingen groep 8 
Graag willen we onze werving bij u onder de aandacht brengen. U speelt daar een belangrijke rol 
in, want vaak krijgen wij nieuwe leerlingen van de basisschool die ons kennen door mond-tot-
mond reclame. Helemaal in deze tijd waarin open dagen voor groep 8 leerlingen allemaal niet 
vanzelfsprekend zijn, hebben we u nodig. 

Om kennis te maken met onze school hebben we online 
lesjesmiddagen en ouders en leerlingen mogen de school komen 
bekijken in een persoonlijke rondleiding in de week van 7 februari.  
Voor deze activiteiten geldt dat ouders en leerlingen zich moeten 
aanmelden via onze website: www.zuiderlicht.org. 
Kent u nog vrienden, familie of kennissen die op zoek zijn naar een 
leuke kleine vmbo school? Verwijs ze dan vooral naar onze website. 
Mochten er vragen zijn over alles rondom de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, 
dan kunt u altijd mailen naar e.beers@zuiderlicht.org.
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Werving danstalenten 
Op het Zuiderlicht College hebben we- zoals waarschijnlijk bij u wel bekend- een geïntegreerd 
danstraject, in samenwerking met Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA). Leerlingen 
die deze opleiding doen, krijgen onderwijs van het Zuiderlicht College en volgen dans bij LMIPA. Dit 
zijn leerlingen die erover denken om van dans ook hun beroep te maken en door willen stromen 
uiteindelijk naar het MBO van LMIPA. 

Ook voor het komend jaar zijn we weer op zoek naar talenten die willen starten met deze 
opleiding. Mochten er kinderen zijn in uw omgeving, die hier geïnteresseerd in zijn, dan kunnen ze 
de site van LMIPA bezoeken en zich hier opgeven voor een auditie. Het zou mooi zijn als we het 
komende schooljaar weer veel nieuw danstalent kunnen verwelkomen!
Dit is de site, waar informatie over deze opleiding te vinden is: www.luciamarthas.nl

VR training
Voor de Nieuwe Leerweg zijn wij, de heer Salomon en mevrouw 
de Ridder, gestart met de VR training in oktober 2021. Deze 
week hebben wij de laatste training hierin gehad en is er een 
Virtuele Tour gemaakt. In deze Virtuele 
Tour kunnen leerlingen kennismaken met 
de keuzevakken in de bovenbouw! Ook 
zal er binnenkort in samenwerking met 
het ROC van Amsterdam, MBO College 
West, een Virtuele Tour worden 
aangeboden, om kennis te maken met 
de vervolgopleidingen. Uiteraard 
worden deze binnenkort op de 
website geplaatst.

Even voorstellen 
Mijn naam is Azra Teijen en ik ben een nieuwe onderwijsassistent op de 
onderbouw. Ik werk op dinsdag, woensdag en vrijdag op het Zuiderlicht College 
en werk daarnaast als muzikant. 
Momenteel ben ik mijn eerste EP met eigen popmuziek aan het opnemen!

https://www.luciamarthas.nl/opleidingen/vooropleiding/vooropleiding-amsterdam/


Schoolplein Rustenburgerstraat
Op het schoolplein van onze locatie in de Rustenburgerstraat is voor de 
leerlingen een combinatiedoel geplaatst. Als straks in het voorjaar de zon 
weer gaat schijnen, kunnen de leerlingen hier voetballen en basketballen! 
Een basketbal of een voetbal kan bij de conciërge geleend worden. 

Deelraad 
Op het Zuiderlicht College vinden we het belangrijk dat ouders meepraten, adviseren en 
meebeslissen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met onze school. U kunt dan denken 
aan de begroting, het onderwijsbeleid of het schoolreglement. Dat gebeurt binnen de deelraad 
van het Zuiderlicht College. In de deelraad is, naast twee leden in de personeelsgeleding en een 
leerling, ook plaats voor een ouder. 

Met ingang van schooljaar ‘22/’23 is er plaats voor een nieuwe ouder. 
Een ouder neemt zitting in de deelraad voor een periode van maximaal drie jaar.
Vindt u het leuk om mee te praten, denken of adviseren? Dan zien we een aanmelding graag 
tegemoet! Uw kunt deze sturen naar: rakn@zaam.nl
Mochten er meerdere aanmeldingen komen, dan zal de deelraad verkiezingen organiseren.
Hopelijk tot volgend jaar!

Sollicitatietrainingen
Op dinsdag 25 januari kregen de 3e jaars leerlingen sollicitatietrainin-
gen van trainers die werken bij verschillende bekende bedrijven. De 
sollicitatietrainingen werden online gehouden via TEAMS. Tijdens de 
sollicitatietrainingen leerden de leerlingen hoe je moet solliciteren 
door middel van allerlei rollenspellen. Tijdens de rollenspellen hebben 
de leerlingen elkaar geobserveerd op houding, spreken, motivatie en 
vragen stellen. Het was een zeer geslaagde en leerzame ochtend.

Kamp leerjaar 3
Alle reguliere derde klassen gaan dit jaar van 9 tot en met 11 mei op 
schoolkamp naar Overasselt. Laten we hopen dat het dit jaar wel doorgaat.
Tijdens het schoolkamp zullen de leerlingen deelnemen aan verschillende 
activiteiten in en rondom de groepsaccommodatie waarin wij verblijven.  
De leerlingen zullen worden begeleid door professionals vanuit de organisatie 
en natuurlijk door de mentoren en  vakdocenten van het Zuiderlicht college. 
Het draait er vooral om dat de leerlingen en docenten elkaar op een andere 
manier leren kennen.
Wij zijn heel blij dat wij de leerlingen iets leuks in het vooruitzicht mogen 
stellen want hier is elke leerling en docent aan toe!
Binnenkort zullen de leerlingen meer informatie over het kamp krijgen van 
hun mentor en zal er een brief naar de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen 
uit leerjaar 3 worden verstuurd.

Wist u dat u ons kunt 
vinden op Social media?
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https://www.instagram.com/zuiderlichtcollege/
https://www.facebook.com/Zuiderlicht-College-100681865096329
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