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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.

CITO toetsen

In de onderbouw zijn de leerlingen van leerjaar 1 druk bezig met de afname van
de CITO 0 toets. De cito toetsen zijn onderdeel van ons leerling volgsysteem.
Aan de hand van deze toetsen kunnen wij de ontwikkeling van uw zoon/dochter
goed volgen en bepalen wat onze leerlingen nodig hebben aan extra
ondersteuning/begeleiding. Voor leerjaar 2 en 3 staan er ook cito toetsen op de
planning. Deze zullen worden afgenomen in maart 2022. Wij zullen u hier uiteraard over
informeren tegen die tijd.

Instagram

Het is voor ons belangrijk dat wij volgend
schooljaar weer allemaal nieuwe leuke groep 8
leerlingen kunnen verwelkomen. Zichtbaarheid
is daarvoor van belang en u kunt ons hierbij
helpen. Help ons de komende maanden door
ons te volgen op Instagram:
www.instagram.com/zuiderlichtcollege/
Vooral ook leuk als al onze eigen leerlingen onze
Insta volgen, want we delen hier allerlei leuke
wetenswaardigheden,info en dingen waar we
trots op zijn. Wilt u dit thuis onder de aandacht
brengen?
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GSA (Gender and Sexuality Alliance)
Op dit moment zijn wij druk bezig om een GSA op
school op te richten.
De GSA is een groep scholieren die vindt dat
iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen
zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven
schamen of te verantwoorden
De GSA is er voor iedereen! Wat mannelijk of
vrouwelijk is, bepaal jezelf, of je nu een cisgender,
transgender, non-binair of intersekse persoon bent.
Net zoals jij zelf. Weet op wie of wat je valt, of je nu
hetero, gay, bi, pan, aseksueel of in dubio bent.
Hier een link van een filmpje over de GSA beweging.

Studiecentrum onderbouw

Yes! We zijn gestart met het studiecentrum. Vanaf de herfstvakantie zijn alle leerlingen op
maandag tot en met donderdag vanaf het 7e uur (14:20) tot en met het 9e uur (16:30) welkom in
het studiecentrum. In het studiecentrum komen leerlingen die hulp nodig hebben bij huiswerk,
plannen en organiseren, het afmaken van schoolwerk etc.
De leerlingen kunnen zichzelf elke week op school
inschrijven voor de dagen waarop zij willen komen.
Samen met meneer Vonder en mevrouw van Aagten
werken zij die uren aan hun huiswerk en andere taken. Zo
krijgen ze op individueel niveau hulp waardoor ze hun
huiswerk zo efficiënt mogelijk kunnen maken en met een
voldaan en leeg hoofd naar huis kunnen!

Studiecentrum bovenbouw

Na de herfstvakantie is ook in de bovenbouw het studiecentrum in lokaal 12 gestart. Deze is open
op maandag tot en met donderdag vanaf 14.30 tot 16.30 uur.
Het studiecentrum is bedoeld voor extra ondersteuning bij vakken, plannen & organiseren en het
afmaken van schoolwerk. Hier zijn ook computers/laptops beschikbaar voor het maken
werkstukken en presentaties. Daarnaast zal er in de loop van het jaar extra literatuur aangeschaft
worden, waardoor het studiecentrum ook een mediatheek functie krijgt.
Het studiecentrum zal bemand worden door docenten vanuit diverse vakken. In Magister staat bij
alle leerlingen vanaf het 7e uur aangegeven dat zij gebruik kunnen maken van het studiecentrum.
De uren die staan aangegeven zijn niet verplicht, maar een mentor kan een leerling wel sterk
adviseren om gebruik te maken van het studiecentrum. Voor de examenkandidaten wiskunde is er
een extra steunles ingeroosterd op de donderdag.
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De Nieuwe Leerweg

De Nieuwe Leerweg en het bezoekje aan ROCTOP.
Op vrijdagochtend 29 oktober vroeg stonden wij met klas
3E op de veerpont naar het NDSM-terrein in Noord.
Met een frisse wind voeren we langs de skyline van
Amsterdam Noord.
Aan de overkant, aan de linkerzijde staat een heuse campus
van het ROCTOP. TOP staat voor Theorie Ontmoet Praktijk en
dat was dan ook het programma van deze dag.
Tot nu toe hebben de leerlingen bij het praktijkgericht programma van alles
over dienstverlening en ondernemen geleerd. Wij hebben contacten met verschillende bedrijven
en hebben opdrachten in samenwerking uitgevoerd.
De leerlingen kregen voorlichting over de opleidingen allround medewerker faciliteiten en facilitair
leidinggevende. Daarnaast hebben zij een grote praktische opdracht gedaan, waarbij er een
bijeenkomst moest worden voorbereid op locatie.
Het was een leerzame dag, die wij afsloten met een rondleiding, een bingo en een goodiebag.
De leerlingen hebben zich zo een beeld kunnen vormen van wat dienstverlening allemaal inhoudt
en welke vervolgopleidingen hierbij aansluiten.

Social media

Zo ontzettend fijn dat we dit jaar weer 'echt' samenzijn in en rond de
school. We merken aan alle kanten dat leerlingen en collega’s dit
gemist hebben.
Wat we ook hebben gezien, is dat de social media niet in lockdown
zijn geweest en daar hebben wij op school soms last van. We ervaren
namelijk dat leerlingen sneller geneigd zijn om onaardige dingen over
elkaar te zeggen dan aardige. Deze onaardige dingen vallen voor ons
als school onder 'online' pesten.
Om leerlingen te helpen om goed om te gaan met social media, hebben we het een en ander
ingezet. Online pesten is een onderwerp in de sociaal vaardigheidslessen en het is onderdeel van
gesprek in de mentorlessen. Ook is de schoolpolitie langs alle eerste klassen geweest en heeft
uitgelegd hoe zij hier mee omgaan. Alle leerlingen weten inmiddels dat groepsapps op het
Zuiderlicht verboden zijn, dat ze geen foto’s en filmpjes mogen maken in en om de school en dat zij
geen foto’s van een ander online mogen plaatsen.
Toch gaat het nog steeds wel eens mis. Dat is de reden dat wij u vragen het er thuis over te hebben
en af en toe even mee te kijken wat uw kind online doet. Daar zou u ons enorm mee helpen!
Vragen over mediagebruik kunt u altijd stellen aan de mentoren of leerjaarcoördinatoren.
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Even voorstellen

Mijn naam is Robbert Regelink, de nieuwe docent Aardrijkskunde (en nog één jaar
M&M) op het Zuiderlicht College.
Mijn liefde voor Aardrijkskunde is ontstaan toen ik na mijn middelbare school tijd op reis
ging. In een oude Volvo uit 1975 ben ik door Europa gaan rijden en kwam ik erachter dat
Aardrijkskunde niet voor niets was geweest. Ik verwonderde mij over de vele verschillen die er
waren in cultuur en natuur van land tot land, en dat alleen al in Europa. Het eten & drinken, de geloven, de
taal en cultuur, de manieren van denken. Maar ook de bergen en dalen, kusten en rivieren, bossen en
woestijnen (zelfs in Europa!), de tropische en koudere temperaturen, en waarom 30 graden in Nederland
toch iets anders aanvoelt dan 30 graden in het oosten van Europa. En dan te bedenken dat al die dingen ook
nog eens invloed op elkaar hebben! Als je daar goed over nadenkt leer je de wereld om je heen ook steeds
beter begrijpen, en dat is waar Aardrijkskunde deels om gaat. Hoe werkt onze wereld nou eigenlijk, en hoe
ziet de wereld van morgen eruit met alle uitdagingen voor het klimaat?
De klassen die ik mag lesgeven zijn voor mij eigenlijk kleine werelden. Als de klas mijn lokaal binnenkomt zie
ik verschillende culturen en geloven afkomstig vanuit de hele wereld. Verschillende manieren van denken en
verhalen van Amsterdam tot aan Indonesië, Albanië en Suriname. Hoe mooi zou het zijn als de leerlingen in
de klas elkaar en de wereld om hen heen beter leren kennen en begrijpen? Daar hoop ik mijn steentje aan
bij te dragen!

Vervolgopleidingen

Op 8 november tussen 19.00 uur en 20.30 uur vindt er een informatie-avond
plaats bij het ROC van Amsterdam, Locatie Zuid.Tijdens de avond ‘Hoe help ik
mijn kind bij het maken van een studiekeuze?’ gaat een loopbaanadviseur
dieper in op het studiekeuzeproces en wat u kunt doen om uw kind daarbij
te helpen. Tijdens de informatieavond wordt er GEEN informatie gegeven over de opleidingen, de
mbo-colleges of studeren in het algemeen, maar het kan wel interessant zijn als uw zoon of dochter
nog geen idee heeft welke kant hij/zij op wil gaan. U kunt zich hier online aanmelden.
Kijkt u ook samen naar de verschillende open dagen die eraan komen?! Sfeer proeven is erg
belangrijk! Voor vragen kunt u altijd de decaan een mail sturen. c.alkemade-kok@zuiderlicht.org

🙂

Kunstvak

Voor het Kunstvak zijn 3A t/m 3E naar de Teekenschool en
het Rijksmuseum geweest.
Ik ben erg trots op onze leerlingen hoe goed ze zich hebben
gedragen en mee hebben gedaan bij dit culturele uitje.
Leerlingen gaven van tevoren aan dat ze het saai gingen
vinden, maar vertelden na afloop terug dat ze het toch wel
heel erg leuk vonden. Om samen als klas naar iets toe te
gaan is ook al heel leuk natuurlijk.
Eerst gingen ze een toneelstuk kijken over de 17e eeuw
met spannende belevenissen, daarna kregen ze een
rondleiding door het Rijksmuseum en als afsluiting werden
ze uitgedaagd om een eigen mening te vormen over
stellingen die werden gegeven in een Debat.
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Zuiderlicht Kerstgala

Het is weer tijd voor een feestje! De afgelopen twee jaar hebben onze leerlingen een heleboel
leuke activiteiten moeten missen vanwege de corona maatregelen. Nu er weer wat meer mogelijk
is, hebben wij bedacht dat een groot feest met de hele school echt geweldig zou zijn!
Het Kerstgala zal plaatsvinden in Club Panama in Amsterdam Oost waar wij als school de club de
hele avond voor onszelf hebben. U krijgt binnenkort een brief met alle informatie rondom het
kerstgala. Omdat het kerstgala in een horecagelegenheid plaatsvindt, attenderen wij u er vast op
dat de leerlingen bij toegang een vaccinatiebewijs nodig hebben of een bewijs dat zij coronavrij
zijn, 'testen voor toegang'.
Als u nog leuke ideeën heeft voor het Kerstgala, dan zijn deze meer dan welkom en mag u die
sturen naar knwt@zaam.nl

Wist u dat u ons kunt
vinden op Social media?
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