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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.

Introductie onderbouw

Inmiddels zijn de eersteklassers langzaam “echte” Zuiderlicht leerlingen aan het worden. Het
gebruik van de kluisjes is nog even wennen, zo ook nog het vinden van de lokalen, maar
grotendeels hebben ze hun weg gevonden.
De introductieweek met de klas heeft daar vast aan meegeholpen. Ze zijn gestart met het klimmen
in het Amsterdamse Bos. Het viel ons op hoeveel lef de meeste leerlingen hebben om heel hoog te
gaan, super! De dag erna waren er workshops. Ze maakten onder andere fruitspiesjes, kropen door
een stormbaan en hadden een inspirerende jamsessie. We zijn geëindigd met een ijsje en de
voorbereiding op het MOL-gesprek. Waar ben ik goed in en welke doelen neem ik mee vanuit de
basisschool?
De tweede klassen startten met het klimmen (ook onze collega’s waren niet te houden..) en op de
vrijdag was er voor deze klassen een pub quiz in de kantine georganiseerd. Sommige tweede
klassen zijn van samenstelling gewisseld en we hebben in dit leerjaar ook altijd zij-instromers,
waartegen ik zeg: welkom op het Zuiderlicht!
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Introductieweek bovenbouw

Na een jaar vol Corona en daarna een welverdiende zomervakantie was het eind augustus weer
tijd om te starten met een nieuw schooljaar. We hebben een hele fijne start kunnen maken met
een mooi programma met allerlei activiteiten. Er was ruimte voor (hernieuwde) kennismaking,
maar ook voor het wennen aan het ‘weer normaal naar school toe gaan’. Er waren momenten met
de mentor, er werd aandacht besteed aan de schoolregels en het verzuim, er werden ijsjes
gegeten, de eerste startgesprekken vonden plaats, maar er waren ook buitenschoolse activiteiten.
Er werd geklommen bij FunForest in het Amsterdamse Bos door leerjaar 3, de vierdeklassen gingen
naar Mountain Network, Madame Tussauds werd bezocht door leerjaar 3. Hopelijk is dit de
opmaat voor komend jaar; dat we maar veel leuke dingen weer mogen en kunnen organiseren! Wij
hebben er in ieder geval zin in!

Kamp leerjaar 1

Vanwege de ramadan is het schoolkamp verplaatst naar 11 t/m 13 mei. Een alerte ouder meldde
mij dat de oorspronkelijke datum precies tijdens de ramadan valt. Gelukkig kon ik de datum nog
verplaatsen. We gaan naar Summerkamp Heino. We starten met een dagje Slagharen.
Ruim van tevoren ontvangt u informatie van ons over deze dagen. Ook ontvangt u een mail, met
daarin een link waarmee u kunt betalen. Schoolkamp is een verplicht onderdeel van ons
lesprogramma.

Kluisjes en spelregels

De kluispassen zijn uitgedeeld en de leerlingen zijn nu voorzien van een kluis. We hebben ook de
schoolagenten in de onderbouw op bezoek gehad in alle 1e klassen en die hebben ook gesproken
met de klas over het gebruiken van de kluisjes.
Een paar belangrijke spelregels als het gaat om het goed gebruiken van de kluizen:
• De kluis is persoonlijk en in de kluis liggen alleen spullen van de gebruiker.
• De school is eigenaar van de kluis. De leerling zorgt dat de kluis schoon en netjes blijft.
• Het is verboden om wapens, drank, drugs en/of vuurwerk in de kluis te hebben.
• Er zal kluiscontrole worden gedaan door de politie, dit is onaangekondigd en doen wij om het in
de school veilig te houden.
• De kluispas (tevens schoolpas) is nu gratis verstrekt. Bij verlies zal de school een nieuwe pas
aanvragen. De kosten worden dan voldaan door ouder(s) en/of verzorger(s).
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• De leerling is op tijd in de les met de juiste boeken. Als een leerling niet de juiste boeken mee
heeft en dus nog in de kluis boeken moet halen, dan wordt de leerling als te laat geregistreerd in
Magister. Het is dus echt belangrijk dat de leerling boeken uit de kluis haalt voor een paar lesuren
en niet elke les boeken uit de kluis gaat halen.
• Het is de bedoeling dat de leerlingen hun jas in de kluis leggen en in het schoolgebouw
rondlopen zonder jas. In de lokalen zijn geen kapstokken. Als het enorm regent en de jas is nat,
dan kan deze in het lokaal over de stoel heen worden gehangen.

Ambassadeurstraject voorstelling ‘Perry’

Soms komen er gedurende het schooljaar projecten
voorbij, waar leerlingen aan mee kunnen doen en die op
een andere manier voor ‘groei’ zorgen dan de gewone
lessen. In september kwam zo’n project voorbij. De Tafel
van Vijf is een organisatie die voorstellingen maakt voor
onder andere middelbare scholieren. In samenwerking
met het Rijksmuseum werd er door hen gewerkt aan een
pop-up tentoonstelling (‘Wie ben jij?’) en een (dans)
voorstelling, Perry. Een aantal leerlingen uit 4M werd
uitgenodigd om bij een repetitie van de voorstelling te zijn, kregen een gesprek met degene die de
voorstelling danst en mochten de pop-uptentoonstelling beoordelen. Er was ruimte voor gesprek.
Ook hebben ze meegewerkt aan een filmpje om de voorstelling te promoten. Op 30 september
mochten ze bij de première aanwezig zijn in theater De Krakeling. Vanaf nu gaan de voorstelling en
tentoonstelling het land door. Super bijzonder dat onze leerlingen daar een bijdrage aan hebben
kunnen leveren! Leerzaam ook!

Tropenmuseum

Op 10 september zijn we met alle 3e klasleerlingen naar
het Tropenmuseum geweest. Leerlingen hebben een
rondleiding en een workshop gevolgd over het ontstaan
van Capoeira. Het was een geslaagde dag.

Bowlen

In week 37 hebben wij met alle leerlingen gebowld bij KNIJN Bowling.
Het was voor de leerlingen en ook de collega’s heel fijn om weer eens met elkaar iets leuks te doen
buiten het klaslokaal om. Op de prachtige bowlingschoenen vlogen de strikes om onze oren en zijn
er meerdere talenten ontdekt!
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Even voorstellen

Mijn naam is Leo Tjoelker, BPO (Begeleider Passend Onderwijs), werkzaam
voor Altra Educé. Met ingang van dit schooljaar start ik als BPO op het
Zuiderlicht en werk op de dinsdag, voornamelijk op de locatie in de
KarelduJardin. Daarnaast werk ik ook als BPO op het 4e gymnasium en wil
tevens op korte termijn starten als zelfstandig jongerencoach in het
Amsterdamse. Ik zal wekelijks met de zorgcoordinator, mevrouw Bezemer,
overleg hebben over welke leerlingen ik ga begeleiden op het gebied van ‘leren
leren’, plannen en handigheden m.b.t. schoolse zaken in de brede zin van het woord. Ook met de
orthopedagoog, mevrouw De Jong, zal ik met enige regelmaat overleggen.

Vervolgopleidingen

Vanaf 1 oktober kunnen de 4e jaars leerlingen zich aanmelden voor hun vervolgopleiding.
> VMBO-basisleerlingen kunnen zich aanmelden op MBO-Niveau 2 opleidingen.
> VMBO-kaderleerlingen kunnen zich aanmelden op MBO-Niveau 3 opleidingen.
> VMBO-GL/TL leerlingen kunnen zich aanmelden op MBO-Niveau 4 opleidingen.
Aanmelden kan thuis en gaat via de internetpagina van de MBO school. Een account aanmaken is
dan nodig. Voor 1 april moeten de leerlingen aangemeld zijn, dus er is tijd. Voor bepaalde
opleidingen zijn echter maar beperkte plaatsen, dan is zo snel mogelijk aanmelden wel echt een
dringend advies. Voor vragen, kunt u mailen naar de decaan van het Zuiderlicht College:
c.alkemade-kok@zuiderlicht.org

Ouderraad

Op het Zuiderlicht hebben we een actieve ouderraad. De ouderraad fungeert als klankbord en is
een belangrijke informatiebron voor de schoolleiding. De ouderraad komt ongeveer zes keer per
jaar bijeen en vergadert dan met de leerjaar coördinatoren van de onder- en bovenbouw. Het
streven is dat in ieder geval elk leerjaar een oudervertegenwoordiger heeft in de ouderraad, maar
hoe meer ouders, hoe beter natuurlijk! Mocht u willen meedenken in de ouderraad, dan kunt u
zich aanmelden bij de mentor van uw kind of de leerjaar coördinatoren. Naast dat het nuttig is, is
het ook erg gezellig!!

“It takes a village...”

Een warme Amsterdamse school waar betrokken en
gedreven docenten je kind in zijn gehele context en
ontwikkelingsfase zien. Ik heb het gevoel dat het hele
team van directie tot conciërge wel weet wie je kind is.
Dat is zo fijn! Net een familie. Een school waarbij er
dialoog is tussen ouders en docenten over goeie maar
ook minder leuke dingen waar zowel de school als je
kind mee te maken krijgt. De insteek is altijd ten goede
van je kind! It takes a village… thuis en Zuiderlicht
College!
Ouder leerjaar 3
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PTA-avond

Op donderdag 30 september was er een ouderavond waar informatie werd gegeven over het
examenprogramma van het Zuiderlicht College. Het PTA (Programma van Toetsing en Afronding)
werd uitgelegd en het examenreglement gepresenteerd. Mocht u de ouderavond hebben gemist,
dan kunt op onze website zowel het volledige PTA-programma als het examenreglement
terugvinden.

Scholing team Zuiderlicht

Aanstaande dinsdag, 5 oktober, is er een studiedag gepland voor het team van het Zuiderlicht.
We vinden het ontzettend belangrijk te werken aan professionalisering en verbetering van ons
onderwijs. Het komend jaar ligt de focus op ons toetsbeleid/de manier van toetsen en op het
aanleren van studievaardigheden. Op alle studiedagen die het komend jaar gepland staan, zullen
deze onderwerpen aan de orde komen. We worden op deze dagen begeleid door organisaties
(bureau ICE en Huiswerk Instituut Amsterdam) die veel expertise hebben op dit gebied.

Scholierenvergoeding

Het nieuwe schooljaar is inmiddels in volle gang en de kosten voor
schoolspullen kunnen behoorlijk oplopen. Voor veel Amsterdamse ouders
zijn deze kosten soms lastig op te brengen. Om ervoor te zorgen dat alle
kinderen mee kunnen doen op school zijn er regelingen voor ouders met
een laag inkomen.
www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/

Wist u dat u ons kunt
vinden op Social media?
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