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1.WAT VOOR SCHOOL ZIJN WIJ? 

1.1 INLEIDING 
Het Zuiderlicht College is een school voor VMBO met het beroepsgerichte 
profiel Zorg en Welzijn; de school telt ruim 400 leerlingen en ongeveer 65 
medewerkers. Groot genoeg om de voor het VMBO vereiste 
mogelijkheden te bieden, maar tegelijkertijd klein genoeg voor iedereen 
om elkaar te kennen en de weg in de school gemakkelijk te vinden. Het 
Zuiderlicht College is gevestigd op twee locaties: de onderbouw in de 
Karel du Jardinstraat 54 en de bovenbouw in de Rustenburgerstraat 438. 
De VBBMklassen (dans) krijgen voornamelijk les in de 
Rustenburgerstraat. Beide gebouwen zijn nieuw of grotendeels 
vernieuwd en gemoderniseerd. Ze liggen op loopafstand van elkaar, 
staan midden in de Pijp en zijn goed bereikbaar met tram 3, 12, 24 en de 
metro (Noord/Zuidlijn).  

 

1.2 ZAAM 

Het Zuiderlicht College maakt deel uit van stichting ZAAM 
interconfessioneel voortgezet onderwijs. 
ZAAM is een organisatie voor voortgezet onderwijs en verzorgt het 
onderwijs voor ruim 11.000 leerlingen in Amsterdam, Zaanstad en 
Monnickendam. De organisatie bestaat uit 23 scholen voor praktijk 
onderwijs, vmbo, havo en vwo. 
De missie van ZAAM luidt als volgt: 
Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen 
aan de toekomst van jonge mensen in onze samenleving. Wij willen 
hen, in een veilig leer en leefklimaat, begeleiden en inspireren in  
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hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke 
wereldburgers. 
Het voordeel van een grote scholengroep is, naast organisatorische 
en financiële voordelen, de mogelijkheid om aan elke leerling 
onderwijs te kunnen geven dat bij hem of haar past. Als een leerling 
een overstap wil of moet maken naar een andere schoolsoort, dan 
zorgen we, door korte lijnen en goed contact, voor een soepele 
overgang naar een andere (ZAAM) school. 
Meer informatie is te vinden op www.zaam.nl 

 
De dagelijkse leiding van ZAAM is in handen van het College van 
Bestuur, die verantwoording verschuldigd is aan de Raad van 
Toezicht. Het college bestaat uit mevrouw B. Dijkgraaf (voorzitter) 
en is bereikbaar op postadres:  
·ZAAM: interconfessioneel voortgezet onderwijs 

 
Postadres 12426 
1100 AK Amsterdam 
Bezoekadres: Dubbelink 2 
1102 AL Amsterdam 
020 7059600 

 
1.3 IDENTITEIT VAN HET ZUIDERLICHT COLLEGE 

Zaken als levensbeschouwing, cultuur en kunst, evenals waarden als 
respect voor de medemens, zijn op het Zuiderlicht College 
belangrijk. Wij verwachten van leerlingen en medewerkers dat zij 
bovenstaande respecteren, zoals wij respectvol en gastvrij zijn voor 
leerlingen en ouders met andere overtuigingen en 
levensopvattingen. De uitwerking van deze uitgangspunten in de 
lessen en wijze van lesgeven is een proces, waaraan personeel en 
leerlingen voortdurend aandacht besteden. 
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1.4 PROFIEL VAN HET ZUIDERLICHT COLLEGE 

Het Zuiderlicht College is een VMBO school met als profiel Zorg en 
Welzijn. In de onderbouw maken de leerlingen kennis met Zorg en 
Welzijn in het vak verzorging. In de bovenbouw krijgen de leerlingen 
meer uren Zorg en Welzijn. Naast een vast programma (profiel vak) 
kunnen leerlingen een deel van hun programma zelf samenstellen 
(keuzevakken). In de hele schoolloopbaan is er veel aandacht voor LOB 
(Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). 
Hierdoor krijgen leerlingen de kans om gericht onderwijs te volgen 
dat past bij interesses en talenten. 
Het Zuiderlicht College is het beste te omschrijven als een 
combinatie van enerzijds het profiel Zorg & Welzijn en anderzijds 
Dans. Voor een aantal talentrijke leerlingen bestaat namelijk de 
mogelijkheid zich in Dans te bekwamen. 

 
Met dit profiel onderscheidt het Zuiderlicht College zich van 
andere scholen in Amsterdam. 
Kunst en cultuur spelen een centrale rol op het Zuiderlicht 
College. Ons motto is van oudsher “studiegericht en 
kunstminnend”. Dat komt mede tot uitdrukking in onze 
intensieve samenwerking met het instituut LMIPA (Lucia 
Marthas Institute for Performing Arts), in het participeren aan 
kunstprojecten en de Master Kunst Klas. Vanaf het schooljaar 
20192020 werkt het Zuiderlicht College ook samen met de 
Nationale Balletacademie (NBA). 
Het Zuiderlicht College probeert zoveel mogelijk Maatwerk te 
bieden. We willen leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te 
halen. Leerlingen kunnen bij ons een vak op een hoger niveau 
doen, een extra vak volgen en zelf een idee aandragen. Ook 
kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen bij iets wat ze 
moeilijk vinden. Naast de gebruikelijke vakken en 
vaardigheden, die men op een vmboschool mag verwachten, 

W
A

T
 V

O
O

R
 S

C
H

O
O

L
 Z

IJ
N

 W
IJ

? 



 
6 

wordt op het Zuiderlicht College veel aandacht aan dans en 
kunstonderwijs besteed. 
 
Beide vormen van onderwijs beschouwen wij als een manier om 
de horizon van leerlingen te verbreden en om hun kennis en 
vaardigheden te verrijken. Daarom bieden wij naast het vak LO, 
ook dans aan. Leerlingen leren tijdens deze lessen samen te 
werken en zich te concentreren; vaardigheden die ook goed van 
pas komen bij andere vakken. 
Het Zuiderlicht College biedt kwalitatief goed onderwijs en stelt 
hoge eisen aan leerlingen en medewerkers. De school is een 
oefenplaats voor de samenleving. Wij willen niet alleen voor een 
diploma opleiden. Het onderwijs op het Zuiderlicht College is 
breed gericht op het verwerven van kennis, inzichten en 
vaardigheden. Zo worden onze leerlingen opgeleid tot kritische 
individuen, die zowel zelfstandig als in groepsverband kunnen 
werken en zo goed voorbereid worden op hun latere plaats en 
functie in de maatschappij. Om als een oefenplaats voor de 
samenleving te kunnen functioneren, is een goede en 
uitdagende studiesfeer een absolute voorwaarde, evenals rust 
in de school, zelfwerkzaamheid én het elkaar helpen en 
stimuleren bij de studie. De leerling staat centraal op het 
Zuiderlicht College, dat wil zeggen: wij doen zoveel als 
mogelijk recht aan verschillen en hebben oog voor 
groepsprocessen, nemen leerlingen en medewerkers serieus 
en werken vanuit een positieve oplossingsgerichte instelling 
en benadering. We proberen de leerlingen het optimale uit 
zichzelf te laten halen en zien creatieve ontwikkeling als 
wezenlijk onderdeel hiervan.  
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1.5 DE GOUDEN REGELS VAN HET ZUIDERLICHT 

 
Zo gaan met elkaar om 
1. We gaan op een vriendelijke, respectvolle en veilige manier 
met elkaar om.  
2. We houden onze school veilig en netjes.  
3. We helpen elkaar en houden rekening met elkaar.  
4. We spreken met elkaar en niet over elkaar 
 
Zo doen we het hier (huisregels) 
1. Op school en op het schoolplein mogen geen foto’s en 
video’s worden gemaakt.  
2. In de school is je gezicht goed te zien en draag je geen 
capuchon of pet.  
3. Tijdens de pauze en tussenuren blijf je op het terrein van 
het Zuiderlicht College. (geldt alleen voor leerjaar 1 en 2)  
4. Als je schooldag voorbij is, ga je naar huis.  
5. Binnen de school eten we gezond.  
6. Je gebruikt je kluisje voor je boeken, je jas en/of je 
persoonlijke spullen.  
7. We zijn een rookvrije school 
 
Zo werken we in de klas  
1. Je komt naar de les om te leren.  
2. Je komt rustig het lokaal binnen en doet jouw telefoon in 
telefoonzak.  
3. Je loopt naar je vaste plek en je pakt de materialen die je 
nodig hebt voor de les.  
4. Je luistert naar anderen en je laat de ander uitpraten.  
5. Je steekt je vinger op als je een vraag hebt of iets wil 
zeggen.  
6. Je mag naar het toilet als de docent hier toestemming voor 
geeft.  
7. Bij ongewenst gedrag werken we in de klas volgens 
bepaalde regels. In het lokaal hangen deze regels. 
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2. HET ONDERWIJS 

2.1 INLEIDING 
Het Zuiderlicht College heeft een 2jarige brugperiode, gevolgd 
door een 2jarige bovenbouwperiode. Tijdens de brugperiode 
volgen de leerlingen onderwijs in vakken van de onderbouw. Die 
vakken treft u aan in de lessentabel, verderop in deze gids. 
Daarnaast besteden we veel tijd aan loopbaanleren, zodat de 
leerlingen aan het eind van het 2e leerjaar een juiste keuze voor een 
profiel kunnen maken en aan het einde van leerjaar vier goed 
voorbereid voor een MBOopleiding kunnen kiezen of eventueel 
kunnen doorstromen naar de HAVO. Voordat een leerling wordt 
geplaatst in de bovenbouw, kijken we 
vanzelfsprekend ook naar de rapportcijfers en de Cito resultaten. 

 
2.1.1 DOEL ONDERWIJS 

Het Zuiderlicht College besteedt op verschillende manieren 
aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. Elke klas 
heeft een mentoruur. Tijdens deze les besteden de mentor en de 
klas aandacht aan mentorzaken, loopbaanleren, studie en sociale 
vaardigheden. Verder: alle leerlingen op onze school lopen tijdens 
hun opleiding een Beroeps Oriënterende Stage (BOS). Voor het 
vmbo is de duur van de BOS vastgesteld op 30 uur. 

 
Het doel van de BOS is jongeren tijdens hun schooltijd kennis te 
laten maken met de samenleving en daar een onbetaalde bijdrage 
aan te leveren. Het geeft hun de mogelijkheid om buiten de school 
te leren.  
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2.1.2 JAARPLANNING EN ONDERWIJSSTIJD 
Het Zuiderlicht College werkt met een jaarplanning waarin het 
aantal lesmomenten en vrije dagen in overleg met de deelraad 
jaarlijks worden vastgesteld. Lessen worden niet alleen gegeven in 
de klas en op school, er worden ook online lesdagen, 
stageopdrachten en opdrachten in en met de stad georganiseerd. 
Aan het einde van het jaar worden er inhaaldagen georganiseerd 
waar leerlingen, eventueel met extra taken, onder begeleiding door 
kunnen werken. Met het aantal uren op de lessentabel, de online 
lessen, stages en projecten voldoen we aan de norm van 3700 
uren onderwijstijd in 4 jaar vmbo.  

 
2.1.3 KWALITEITSBELEID OP HET ZUIDERLICHT COLLEGE 

Het kwaliteitsbeleid van het Zuiderlicht College is gericht op een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs en zorg en op het 
inrichten van een schoolorganisatie die dat maximaal ondersteunt. 
Het management hanteert als risicoanalyse dezelfde indicatoren 
als de onderwijsinspectie. De uitkomsten (resultatenkaart) vormen 
de basis voor eventueel nader onderzoek en verbeteracties. Dat 
betekent dat er op alle niveaus voldoende aandacht is voor de 
kwaliteit van de werkprocessen en voor mogelijke verbetering.  

 
2.1.4 LEERLINGBETROKKENHEID 

Wij werken met een leerlingenraad, hierin nemen de 
klassenvertegenwoordigers van alle klassen plaats. Daarnaast 
betstaat er een leerlingenstatuut en nemen we verschillende 
enquêtes af bij onze leerlingen, zij hebben een belangrijke stem in 
het beoordelen van hun lessen en onze collega’s. Komend jaar 
zullen we de leerlingen nog meer betrekken bij de ontwikkelingen 
in de school. Voor meer informatie over het leerlingenstatuut gaat 
u naar zuiderlicht.org/onderwijs 

 
 



 
10 

2.15. MAATWERK 
Het Zuiderlicht College vindt dat elke leerling recht heeft op 
maatwerk! 
Recht op maatwerk sluit aan op de visie van de school, waarin 
het recht tot verschillen en het ontwikkelen van talent centraal 
staat. Leerlingen kunnen: 

 éen of meer vakken op een hoger niveau volgen; 
 één of meer extra vakken volgen; 
 één of meer vakken versneld volgen; 
 één of meer vakken buiten het reguliere aanbod om volgen. 

 
Het doel is om leerlingen binnen het VMBO meer uit te 
dagen en kansen te bieden. Zo kunnen getalenteerde 
leerlingen in aanmerking komen voor een extra dansles. Ook 
is er ruimte om expert te worden in ART door het volgen van 
Master Kunst Klas. Leerlingen kunnen ook in meer vakken 
examen doen. Het docententeam kijkt wat goed aansluit bij 
de leerling en wat de mogelijkheden zijn qua begeleiding 
en aanbod. Door de leerling de vrijheid te geven in zijn of 
haar leerbehoeften wordt deze eigenaar van zijn eigen 
leerproces. Leerlingen kunnen een aanvraag doen voor 
maatwerk via het maat werkloket. De aanvraag gaat via 
een formulier die te vinden is op de website van het 
Zuiderlicht College. 
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2.1.6. MAATWERK UREN 
De leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw kunnen zich via 
Magister inschrijven voor extra ondersteuningslessen voor de vakken 
Nederlands, Engels, rekenen, studievaardigheden en indien nodig voor 
andere vakken. 

 
2.1.7. DE TALENT CARROUSEL 

In de onderbouw kiezen de leerlingen twee keer voor een Talent 
Carrousel vak. De leerlingen kiezen wat het beste bij hen past, wat ze 
nog helemaal niet kennen of wat nieuwsgierigheid bij hen opwekt. De 
leerlingen kunnen ook 1 periode niks kiezen. Zij kunnen kiezen uit: 

• Sport en Bewegen/Topscore 
• The Bakery 
• Media, Creative Business & Design  
• Masterklas schilderen 
• Videoclip project 
• Beauty class 
• Mode 
• Jeugdtheater 
• Music 

 

2.1 ONDERBOUW 

In de eerste en tweede klas wordt gewerkt aan de kerndoelen van 
de onderbouw. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de 
website van het ministerie van OC&W. (https://www.rijksoverheid.nl/ 
documenten/besluiten/2010/09/17/kerndoelenonderbouw 
voortgezetonderwijs) 

2.1.1 VBBMTRAJECT, DANSKLASSEN EN DANSLESSEN 
Het Zuiderlicht College werkt samen met het Instituut LMIPA (Lucia 
Marthas Institute for Performing Arts) in het VBBMtraject (Vooroplei 
ding Binnenschools Bovenbouw MBO). Deze leerlingen volgen tijdens 
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een groot deel van de week dans en/of aan dans verwante vakken en 
hebben een aangepaste lessentabel. De leerlingen krijgen voorname 
lijk les in de Rustenburgerstraat. Ook de algemeen vormende vakken 
hebben vaak voor deze leerlingen een speciale invulling met kunst en 
dans. De dans en kunstvakken worden gegeven door docenten van 
het Instituut LMIPA (Lucia Marthas Institute for Performing Arts) aan de 
Rustenburgerstraat 436. 
De leerlingen uit het VBBMtraject worden opgeleid voor MBOdans, 
een opleiding op niveau 4 in een kunst of dansrichting. Voor dit tra 
ject moet auditie gedaan worden bij LMIPA. 
Alle leerlingen van het Zuiderlicht College kunnen naast gym ook 
kiezen voor 2 uur dans in de week. Zij krijgen les in professionele 
dansstudio’s. 

 
2.1.2 LOOPBAANORIËNTATIE EN BEGELEIDING (LOB) 

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) heeft een centrale plaats 
in het VMBO. Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat leerlingen helpt 
om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of 
baan. Leerlingen gaan bijvoorbeeld stage lopen en krijgen speciale 
informatie en/of meeloopdagen vanuit en op het MBO. 
Bij LOB, wat door de mentor wordt aangeboden, leren leerlingen na te 
denken over het vervolg van hun studie en een mogelijk beroep. Dat 
begint al in het tweede jaar bij de keuze voor een profiel. Belangrijke 
doelen van LOB zijn: 

• de leerling leert zijn eigen loopbaancompetenties kennen 
• de leerling krijgt zicht op loopbaanontwikkeling door middel van 

een loopbaandossier 

 
Aan het einde van het 2e leerjaar moeten de leerlingen kiezen uit één 
van de profielen binnen het vmbo, zie: www.nieuwvmbo.nl 

 
 

http://www.nieuwvmbo.nl/
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2.2 BOVENBOUW 
In de bovenbouw biedt het Zuiderlicht College het profiel Zorg en 
Welzijn aan op basis, kader, gemengd en theoretisch niveau. Dit sluit 
goed aan bij verschillende richtingen in het MBO. 

• De basisberoepsgerichte leerweg (BBL) geeft over het algemeen een 
goede aansluiting op het MBO niveau 2; 

• De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) op het MBOniveau 3 of 4; 
• De nieuwe leerweg (Gemengde Leerweg en Theoretische Leerweg) 

op het MBOniveau 3 of 4 of HAVO4. 

 
We werken, indien mogelijk, met homogene groepen (BBL, KBL of 
TL). Hoewel we in de overgang van de 2e naar 3e klas de leerweg van 
de leerling bepaald hebben, bestaat de mogelijkheid om gedurende, 
of aan het eind van leerjaar 3 op of af te stromen. Het is niet wenselijk 
aangezien de leerstof van betreffende leerweg dan alsnog getoetst 
moeten worden. 
In de VBBM klassen wordt binnen een klas wel op drie niveaus 
gewerkt: BBL, KBL en TL. 

 
2.2.1 BASIS EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 

Het profiel Zorg & Welzijn bestaat uit de AVOvakken (algemeen 
vormend onderwijs), 4 profielmodules en keuzevakken. 
De AVOvakken zijn: Nederlands, Engels, biologie, maatschappijleer 1 
en maatschappijkunde, rekenen, kunstvakken (KV), Lichamelijke Op 
voeding (LO) en een vrije keuze voor dans. 
Maatschappijleer 1, KV en rekenen worden in leerjaar 3 afgesloten. 
De profielmodules zijn de zogenaamde mensvakken: 

• mens & activiteit 
• mens & omgeving 
• mens & zorg 
• mens & gezondheid 
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Daarnaast volgen de leerlingen vier verschillende keuzevakken en 
kunnen kiezen uit: 

• Assisteren in de gezondheidszorg, 
• Ondersteunen bij sport en bewegingsactiviteiten, 
• Huidverzorging, 
• Haarverzorging 
• Ondernemen 
• Voorkomen van ongevallen en EHBO 
• De bijzondere keuken 
• Dans, acteer, en zangactiviteiten (DAZA) 

• Mode en design 
 
 
 

2.3.2. LOOPBAANORIËNTATIE EN BEGELEIDING (LOB) 
In de bovenbouw gaan de leerlingen door met het in de onderbouw 
ingezette traject LOB. In het examenjaar geeft de decaan informatie 
over vervolgopleidingen en worden individuele reflectie gesprekken 
gevoerd die leiden tot een juiste keuze. De decaan van de school 
begeleidt dit traject samen met de mentoren, de leerjaarcoördinator 
en de teamleider. 
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2.3 LESTIJDEN, VAKANTIES EN LESSENTABEL 
 

2.4.1 LESTIJDEN: 
één lesuur duurt 50 minuten. 
1e lesuur 
2e lesuur 
3e lesuur 
Pauze 
4e lesuur 
5e lesuur 
Pauze 
6e lesuur 
7e lesuur 
8e lesuur 
Pauze 
9e lesuur 

8.30 uur  9.20 uur 
9.20 uur – 10.10 uur 
10.10 uur – 11.00 uur 
11.00 uur – 11.20uur 
11.20 uur – 12.10 uur 
12.10 uur – 13.00 uur 
13.00 uur – 13.30 uur 
13.30 uur – 14.20 uur 
14.20 uur – 15.10 uur 
15.10 uur – 16.00 uur 
16.00 uur – 16.10 uur 
16.10 uur – 17.00 uur 

 
Alle leerlingen zijn dagelijks beschikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Het is 
van belang dat hiermee rekening wordt gehouden bij het zoeken van 
werk buiten schooltijd of andere bezigheden. 

 
2.4.2 MAGISTER 

Het rooster en de eventuele wijzigingen is te vinden in Magister. 
Door gebruik van een eigen unieke inlogcode kan een leerling cijfers, 
rooster en aanwezigheid bekijken. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hun 
eigen inlogcode en wachtwoord voor Magister, op het emailadres 
dat bij inschrijving van de leerling is opgegeven. Op de website van de 
school staat een link naar Magister. Leerlingen die in het bezit zijn van 
een smartphone kunnen gebruik maken van de Magister 6 app. 
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2.4.3 LESUITVAL 
Bij afwezigheid van een docent (bv. door ziekte of cursus) zullen de 
lessen die daardoor zouden uitvallen zoveel mogelijk opgevangen 
worden door een collega. Elke docent heeft één of meer invaluren op 
zijn rooster staan. Op deze manier proberen we tussenuren zo veel 
mogelijk te voorkomen. Als een docent op een eerste of laatste les 
van de dag afwezig is, kan het lesuur uitvallen. Soms zal de 
roostermaker het rooster indikken. Belangrijk is dat de leerlingen in 
de ochtend kijken naar de eventuele wijzigingen voor die dag. 

 
2.4.4 AANWEZIGHEID 

Indien een leerling niet aanwezig kan zijn door bijvoorbeeld ziek 
te, wordt hij/zij voor 08.30 uur door een ouder of verzorger 
telefonisch afgemeld. Als een leerling tijdens een lesdag ziek wordt, 
gaat hij/ zij naar de leerjaarcoördinator of teamleider om zich ziek 
te melden. De leerjaarcoördinator of teamleider informeert de 
ouder(s)/verzorger(s) dat hun kind ziek naar huis gaat. In geen geval 
gaat een leerling weg zonder zich te hebben afgemeld. 
Om alle lessen gewoon te kunnen volgen, is het belangrijk om 
behandelingen en controlebeurten bij een arts zoveel mogelijk 
buiten schooltijd te plannen. Toetsen die een leerling niet heeft 
kunnen maken vanwege ziekte, moet binnen 2 weken na terugkeer 
op school ingehaald zijn. De leerling is verantwoordelijk voor het 
maken van een afspraak met de docent over het inhaalmoment. 

 
Telefoonnummer onderbouw (Karel du Jardinstraat 54): 020 662 0011 
Telefoonnummer bovenbouw (Rustenburgerstraat 438): 020 662 4883 
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2.4.5. PAUZES 

Op beide locaties is er een gezellige kantine waar je kunt 
pauzeren. We raden de leerlingen aan een gezonde lunch mee te 
nemen naar school. In de kantine kan ook een lunch gekocht 
worden; de kantine werkt volgens de richtlijnen van de gezonde 
kantine. De kantine blijf ‘jas en pet vrij’; dit oogt opener en 
vriendelijker. In de onderbouw verblijven de leerlingen tijdens de 
pauzes in de kantine en op het schoolplein. De leerlingen van de 
bovenbouw mogen ook buiten het schoolplein pauzeren. Alle 
schoolpleinen en de omgeving van het Zuiderlicht College zijn 
rookvrij! 
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2.4.7 

LESSENTABEL ZUIDERLICHT COLLEGE  
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2.4.8 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 20222023 
 

rfstvakantie 15 oktober tot en met 23 oktober 2022 
stvakantie 24 december 2022 tot en met 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari tot en met 5 maart 2023 
Tweede Paasdag 10 april 2023 
Meivakantie 22 april tot en met 7 mei 2023 
Hemelvaart 18 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 
Zomervakantie 22 juli tot en met 3 september 2023 

 
De volgende dagen in schooljaar 20222023 zijn voor de leerlingen 
lesvrij. Dit in verband met studiedagen personeel, opstart en 
afronddagen en rapportvergaderingen. 
29 augustus 2022 Opstart nieuwe schooljaar personeel 
30 augustus 2022 Studiedag personeel, leerlingen vrij. 
1011 oktober 2022 Studiedagen personeel, 

leerlingen hebben snuffelstage 
13 december 2022 Rapportvergaderingen, 

leerlingen hebben online lesdag 
9 maart 2023 Studiedag personeel; leerlingen vrij   
28 maart 2022 Rapportvergaderingen, 

leerlingen hebben online lesdag 
20 juni 2022 Studiedag personeel, leerlingen vrij  
13 juli 2022 Rapportvergaderingen, 

leerlingen hebben online lesdag 
20 juli 2022 Afronding schooljaar, leerlingen vrij 
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2.4.9 KWALITEITSBELEID 
Het kwaliteitsbeleid van het Zuiderlicht College is gericht op een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs en zorg en op het 
inrichten van een schoolorganisatie die dat maximaal ondersteunt. 

 
Het management hanteert als risicoanalyse dezelfde indicatoren als 
de onderwijsinspectie. De uitkomsten (resultatenkaart) vormen de 
basis voor eventueel nader onderzoek en verbeteracties. Dat 
betekent dat er op alle niveaus voldoende aandacht is voor de 
kwaliteit van de werkprocessen en voor mogelijke verbetering. 

 
We zijn een ambitieuze school en zijn constant op zoek naar hoe we 
onderwijs nog beter kunnen maken voor onze leerlingen. We 
monitoren dit regelmatig door het afnemen van leerling 
tevredenheidsenquêtes, ouderenquêtes en evaluaties van lessen 
door leerlingen. We hebben een actieve leerlingenraad en de input 
van leerlingen nemen we mee in hoe we ons onderwijs vormgeven. 

 

2.6 INSPECTIE EN DE KWALITEIT VAN HET 

ONDERWIJS 
Voor contact met de inspectie wordt u verwezen naar: 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 

 
Vragen over onderwijs kunt u ook telefonisch stellen: 0800 – 8051 
(gratis). 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig 
psychisch of fysiek geweld: meldpunt vrouweninspecteurs 
0900 – 111 3 111 (lokaal tarief). 
Elk jaar brengt de Inspectie van het Onderwijs een zogenaamde 
“Opbrengstenkaart” uit die van elke school op het internet te vinden is. 
Voor het Zuiderlicht College wordt u verwezen naar: 
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www.onderwijsinspectie.nl. 
Bedenk overigens dat de Opbrengstenkaart betrekking heeft op een 
voorafgaand schooljaar. 
Voor meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs verwijzen 
we naar: 
www.schoolkompas.nl/VergelijkenSchool.aspx?s=4262121ET 
007 
 

2.6.1 EXAMENRESULTATEN 
In het afgelopen schooljaar 2021– 2022 kan de school terugkijken op 
uitstekende examenresultaten 100% van onze leerlingen is geslaagd. 
Twee leerlingen hebben zich teruggetrokken. 
Zoals bekend hebben de eindexamenkandidaten in schooljaar 2020 
2021 vanwege het coronavirus onder bijzondere omstandigheden het 
Centraal Examen gemaakt. Leerlingen verdienen daarvoor een grote 
pluim. 
 
 
onderwijssoort 

aantal 
deelnemers 

aantal 
geslaagden 

percentage 
geslaagden 

vmboBBL 29 29 100% 
vmboKBL 36 36 100% 
vmboTL 34 32 94% 
totaal 99 97 98% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.schoolkompas.nl/Vergelijken
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2.6.2 UITSTROOM 
Uit het examenjaar 2021 – 2022 hebben de meeste leerlingen een 
geschikte vervolgopleiding op MBO niveau 2, 3 of 4 gevonden. Veel 
leerlingen halen uiteindelijk hun startkwalificatie op een hoog niveau 
en/of stromen zelfs door naar het HBO. 
De opleiding aan het Zuiderlicht College biedt dus goede 
aansluitingsmogelijkheden tot vervolgopleidingen. 

 
 

mbo 

 
havo 

particulier 
onderwijs 

buiten 
de regio 

95% 3% 0 % 2% 
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2.9 OUDERRAAD 
Het Zuiderlicht College kent een ouderraad, die ongeveer zes keer per 
jaar vergadert samen met de leerjaarcoördinatoren van de onder en 
bovenbouw. De ouderraad is een belangrijke informatiebron en klank 
bord voor de schoolleiding. 
Het streven is dat elke klas een vertegenwoordiger heeft in de ouder 
raad, die tevens fungeert als contactpersoon voor de andere ouders 
van de klas. Ouders kunnen zich op de eerste algemene ouderavond 
aanmelden bij de mentor of de leerjaarcoördinator. 

 
2.10 PRIVACY 

Een veilige leer en werkomgeving voor leerlingen vindt iedereen ont 
zettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 
van kracht is, draagt hiertoe bij. 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor 
versterking van ieders privacy rechten. U en uw kind krijgen meer 
zeggenschap over persoonsgegevens. Het Zuiderlicht College is 
onderdeel van stichting ZAAM. Graag lichten wij in de brochure, die 
u op onze site kunt lezen, toe hoe ZAAM en daarmee het Zuiderlicht 
College, met privacy omgaat. 

 
2.10.1 FILM BEELDMATERIAAL 

Het Zuiderlicht College is altijd bezig om het didactische en 
pedagogische klimaat te verbeteren en er zal met enige regelmaat 
gefilmd worden in de klas voor coaching doeleinden. Ook kunnen 
er foto’s van leerlingen voor prdoeleinden gebruikt worden. 
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3. LEERLINGBEGELEIDING 

3.1 INLEIDING 
Op het Zuiderlicht College staat de leerling niet alleen. Hij of zij moet 
zich thuis en prettig voelen op school; een belangrijke voorwaarde 
om te kunnen presteren. 
Een goede leerlingbegeleiding speelt daarbij een belangrijke rol. 
De extra gelden die de school ontvangt voor leerlingen met een 
LWOObeschikking worden niet alleen ingezet voor het verbeteren 
van het onderwijs, voor kleine(re) klassen, voor extra handen voor de 
klas, voor extra scholing van het team, maar ook voor een 
professionele leerlingbegeleiding en voor steunlessen. 
Omdat leerlingbegeleiding vooral in de klas moet plaatsvinden, heeft 
de school een krachtig en goed gefaciliteerd mentoraat ontwikkeld. 

 
3.2 MENTORAAT 

Iedere klas heeft een eigen mentor, een docent die nauw contact 
onderhoudt met zijn of haar leerlingen en met hun ouders/verzorgers. 
De mentor let op de studieresultaten, de persoonlijke ontwikkeling, 
het sociale functioneren, het loopbaanleren en het welbevinden van 
zijn of haar leerlingen. De mentor is het eerste aanspreekpunt binnen 
de school voor de ouders. Zij kunnen altijd binnen schooltijd contact 
opnemen met de school om een afspraak te maken met de mentor. 

 
3.3 BREED MENTORAAT 

Voor sommige klassen heeft de school voor een breed mentoraat 
gekozen. Dit betekent dat in het onderwijsleerproces de mentor 
een centrale plaats inneemt en zij/hij zoveel mogelijk lessen geeft 
aan haar/zijn ei gen klas. Vanuit de relatie met de mentor zullen 
leerlingen vertrouwen krijgen, succeservaring opdoen en 
uiteindelijk beter presteren. 
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Hieronder staat een overzicht van alle mentoren voor 
schooljaar 20222023 

 
 
  

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEAMS EN COÖRDINATOREN 
Op het Zuiderlicht College werken we in teams: een onderbouwteam 
in de Karel du Jardinstraat en een bovenbouwteam in de 
Rustenburgerstraat.  
De onderbouwafdeling wordt geleid door mw. E. Beers, teamleider en 
mw. M. Slijkerman, leerjaarcoördinator van leerjaar 1 en 2. 
 

Klas 1A 
Klas 1B 
Klas 1C 
Klas 1D  
Klas 1E 
Klas 1F 
Klas 1M 
Klas 2A 
Klas 2B 
Klas 2C 
Klas 2D 
Klas 2E 
Klas 3A 
Klas 3B 
Klas 3C 
Klas 3D 
Klas 3E 
Klas 3F 
Klas 3M 
Klas 4A 
Klas 4B 
Klas 4C 
Klas 4D 
Klas 4E 
Klas 4M 
 
 
 

mw. N. Schouten 
mw. A. Bozaci 
mw. S. Meijland 
mw. J. Plet 
dhr. K. Berendsen 
dhr. P. van der Velden 
mw. R. Kerkhoven 
mw. F. Snet/ dhr.S. Keijsers 
mw. B. Doorn 
dhr. J. Voorintholt 
mw. I. de Wit 
mw. C. Bockting 
mw.  V. Telgt 
mw. G. Garcia 
mw. K. de Ridder 
mw. B. Orhan 
mw. F. Bruijn 
mw. C Alkemade 
dhr. E. Oz 
mw. Aksakal 
mw. L. van der Laan/ mw.V. Sordam 
dhr. D. Salomon 
mw. S. Nyabonyi Nyaribo 
mw. S. Hasnaoui 
mw. M. Stijns 
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De bovenbouwafdeling wordt geleid door mw. S. Boughanem, 
teamleider en dhr. K. de Wit, leerjaarcoördinator van leerjaar 3 en 4. 
De coördinatie van de VBBM en NBA klassen wordt verzorgd door 
mw. E. Slingerland. 
 

 
3.4 ONDERSTEUNING 

 
3.4.1. DE ZORGCOÖRDINATOR 

De zorgcoördinator (zoco) is het aanspreekpunt voor het organiseren en 
inrichten van ondersteuningsactiviteiten voor een leerling. Een mentor 
of de leerjaar coördinator kan de zorgcoördinator hiervoor benaderen. 
De zorgcoördinator werkt samen met externe begeleiders; denk hierbij 
aan de schoolarts, de ouderkindadviseur (OKA) , de begeleider 
passend onderwijs (BPO), Jongerenwerk, leerplichtambtenaar enz. en 
met de interne ondersteuning, zoals de orthopedagoog, dyslexiecoach 
enz. Wilt u meer informatie over ondersteuning? Ga dan naar 
zuiderlicht.org/ondersteuning 

 
 

3.4.2. BEGELEIDER PASSEND ONDERWIJS (BPO) 
De school heeft een begeleider passend onderwijs (BPO). De BPO 
observeert in de klassen van de school en geeft handelingsadviezen 
aan de teams. Op individueel niveau wordt de BPO ingezet voor 
leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben op het 
gebied van leer en werkhoudingsproblematiek. 
Zij onderhoudt naast contact met de teams ook contact met de zorg 
coördinator en de mentoren. 
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3.4.3. HET OKT (OUDER EN KIND TEAM) 
Aan alle Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs is een 
Ouder en Kind team betrokken. In deze teams werken ouder en kind 
adviseurs, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugdpsychologen. 
Leerlingen en ouder(s) kunnen samen of afzonderlijk bij hen terecht 
met kleine en grote vragen en/of zorgen. Bijvoorbeeld over het omgaan 
met leeftijdsgenoten, ruzie thuis of het gebruik van drank en/of drugs. 
Ook voor gezondheidsproblemen die de schoolgang belemmeren kan 
het team gevraagd worden. Het Ouder en Kind team is er om ouders, 
kinderen en jongeren goed en snel te helpen. 

 

3.5.4. CONTACT 
Contact Heeft u een vraag of wilt u kennismaken? 
Mw.N. Bezemer, zorgcoördinator Zuiderlicht College: 
n.bezemer@zuiderlicht.org 
Mw. N. de Jonge, orthopedagoog: 
n.de.jonge@zuiderlicht.org 
Dhr. B. Heijen, OKA: 
b.heijnen@oktamsterdam.nl 
Mw. H, Knopper, OKA 
h.knopper@oktamsterdam.nl 

Mw. G. Minasie, schoolverpleegkundige 
gminasie@ggd.amsterdam.nl 
Mw.S.van de Heijkant, jeugdarts 
svdheijkant@ggd.amsterdam.nl 
Mw. Y. El Ouariachi, leerplichtambtenaar 
y.el.ouariachi@amsterdam.nl 
Meer informatie over OKT teams: www.oktamsterdam.nl. 
Dhr. R. van Zaanen, jongerenwerker: 
r.vanzaanen@combiwel.nl 
Mw.D. van Beilen, jongerenwerker: 
d.vanbeilen@combiwel.nl 
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4. TOELATING EN OVERGANGSNORMEN 

4.1 TOELATING 
Het Zuiderlicht College staat open voor alle ouders, leerlingen 
en medewerkers die de uitgangspunten van de school en haar 
organisatie (ZAAM) respecteren, ongeacht hun levensbeschouwing. 
Op elke locatie adviseert een toelatingscommissie over de toelating 
van nieuwe leerlingen. Het besluit over de toelating wordt genomen 
door de directeur. 
Van belang is nog te melden dat als voorwaarde tot toelating tot de 
school geldt, dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat de leerling in 
staat zal zijn aan de onderwijsdoelen van de school te voldoen. 

 
4.1.1 TOELATING TOT HET EERSTE LEERJAAR 

De school volgt bij de toelating tot de brugklas de Kernprocedure. 
Deze procedure is een overeenkomst tussen alle schoolbesturen van 
Amsterdam. Nadere informatie hierover kan verkregen worden op 
het internet: https://www.amsterdam.nl/onderwijsjeugd 

 
Een leerling wordt tot het eerste leerjaar van de school toegelaten als 
hij of zij: 

• zich aanmeldt met het advies van de basisschool: vmboBB, 
vmboBB/KB, vmboKB en vmboTL (met en zonder lwoo) en geen 
advies heeft voor een tussenvoorziening of speciaal onderwijs. 

 

Leerlingen die zich aanmelden voor de VBBMdanstraject moeten 
naast het bovenstaande advies ook geselecteerd zijn voor het 
danstraject door LMIPA. In bijzondere gevallen kunnen nadere 
afspraken tussen ouders, school en leerling noodzakelijk zijn. 
Deze worden schriftelijk vastgelegd. 

 
 
 

http://www.amsterdam.nl/onderwijs
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4.1.2 PASSEND ONDERWIJS 
Passend onderwijs op het Zuiderlicht College betekent dat de school 
zich richt op een zo passend mogelijk onderwijs en zorgaanbod 
voor elke leerling die bij de school wordt aangemeld of staat 
ingeschreven. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. 
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs passend bij de kwaliteiten en 
mogelijkheden van elke leerling is voor het Zuiderlicht College in 
principe de beste vorm van zorg. 
De docenten verzorgen goed onderwijs en leveren daarmee een 
positieve bijdrage aan de opvoeding van de leerlingen. 
In het kader van Passend Onderwijs wordt gesproken over het onder 
steuningsprofiel van de school. Deze komt voor wat het Zuiderlicht 
betreft op het volgende neer: 

 
De leerling komt in aanmerking om leerling te worden van het 
Zuiderlicht College als: 

• de leerling de capaciteit en mogelijkheid heeft om, zowel cognitief als 
sociaal, binnen de wettelijke termijnen examen af te leggen binnen 
het onderwijstype waarvoor hij/zij staat ingeschreven; 

• de leerling in staat is om binnen de bestaande klassen klassikaal 
onderwijs te volgen; 

• er voor de leerling binnen de school voldoende deskundigheid 
aanwezig is; 

• er binnen de school voldoende deskundigheid is om met de 
leerling om te gaan en de begeleiding niet meer bedraagt dan er 
aan expertise aanwezig is; 

• het mogelijk is de leerling binnen de fysieke mogelijkheden van het 
gebouw op te vangen; 

• er voor leerlingen met een specifieke hulpvraag aanpassing in de 
examenreglementen mogelijk is. 
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4.1.3 TOELATING TOT EEN HOGER LEERJAAR 
Als een leerling nog niet op het Zuiderlicht College zit, kan hij of zij 
op basis van zijn diploma, getuigschrift of het gevolgde onderwijs 
toegelaten worden tot een hoger leerjaar. Een leerling die van een 
gelijksoortige school of afdeling komt, wordt bij toelating geplaatst 
in het leerjaar waarin de leerling op die school/afdeling het 
onderwijs had mogen volgen. Voordat een leerling instroomt, vindt 
er eerst een uitgebreide intake plaats met de daarvoor 
verantwoordelijke medewerkers. In bijzondere gevallen kunnen 
nadere afspraken tussen ouders, school en leerling noodzakelijk 
zijn. 

 
Voor toelating tot de bovenbouw ((klas 3 profiel Zorg & Welzijn/ 
Nieuwe Leerweg) stellen wij de volgende voorwaarden en 
vaardigheden: 

• de leerling moet over zijn van leerjaar 2 naar leerjaar 3 
• de leerling moet kunnen werken in een groep, 
• de leerling moet les/instructies kunnen krijgen van verschillende 

docenten, 

• de leerling moet om kunnen gaan met de verschillende werkvormen, 
• de leerling moet met de vrijheid binnen de praktijkruimten om 

kunnen gaan. 
 

Haalt een leerling de bevorderingsnormen niet, dan zijn volgende 
opties mogelijk 

• doublure 
• afstromen 
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4.2.4. DOUBLEREN IN LEERJAAR 3 VAN DE BOVENBOUW 
Leerlingen uit leerjaar 3 die niet voldoen aan de exameneisen voor 
bevordering naar leerjaar 4 komen in aanmerking voor doubleren: 

 
− als uit de studievoortgang blijkt dat de cognitieve, sociale  en 

studievaardigheden (houding in de klas, samenwerking, inzet, 
huiswerk, motivatie etc. ) onvoldoende zijn. 

− als blijkt dat de leerling meer tijd nodig heeft om zich de kennis en 
vaardigheden eigen te maken. 

− als het reëel is dat de leerling met behulp van extra ondersteuning en 
begeleiding voldoende kennis en vaardigheden zal ontwikkelen om 
de opleiding succesvol af te ronden. 

 
4.2.5. ALTERNATIEVE (EXTERNE) OPLEIDING 

Leerling die niet in aanmerking komen voor doubleren, worden 
zorgvuldig begeleid naar een alternatieve opleiding ( bijvoorbeeld: 
MBO  niveau 1 opleiding / Maatwerk traject). 

 
Bij twijfel over afstromen, doorstromen, doubleren of het in aanmerking 
komen voor een externe opleiding, neemt de examencommissie de 
uiteindelijke beslissing (de argumenten van de docentenvergadering 
worden hierbij meegenomen). 
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4.3 CENTRAAL EXAMEN EN SCHOOLEXAMEN 
 

4.3.1 EXAMENREGLEMENT 
In het examenreglement is opgenomen volgens welke procedures 
en regels het centraal en het schoolexamen worden afgenomen. 
Elke leerling die start met zijn of haar schoolexamen krijgt inzicht in 
het examenreglement. 

 
Een leerling heeft het recht om aan het eind van klas 1 of 2 op te 
stromen 
van BBL naar KBL of van KBL naar TL als de leerling gemiddeld een 
7,5 staat voor de vakken (zie voor de precieze eisen hoofdstuk 4 
overgangs en bevorderingseisen). Indien niet aan de cijfereisen 
voldaan is, kan de overgangsvergadering alsnog een positief advies 
uitbrengen. Omgekeerd geldt: als wel aan de cijfereisen is voldaan, 
kan 
het advies van de overgangs vergadering negatief zijn. 
Dit zelfde geldt voor leerlingen die van TL opstromen willen naar het 
HAVO. Gezien de aansluiting is het raadzaam dat als van dit laatste 
sprake is, dit gebeurt aan het eind van leerjaar 1. Een gevolg is wel 
dat de leerling dan van school af moet. 

 
Voor meer informatie over centraal examen en schoolexamen gaat u 
naar zuiderlicht.org/overgangsnormen 
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5. VEILIGHEID 

5.1 INLEIDING 
Het Zuiderlicht College is een veilige school, waarin leerlingen op een 
vriendelijke manier met elkaar omgaan en waar pestgedrag weinig 
voorkomt. Dat komt omdat iedereen meewerkt om gedrag te 
bestrijden dat bedreigend is voor anderen in de school, zoals drugs 
en wapenbezit, bedreigingen, pestgedrag, racisme en homohaat. 
Mentoren bespreken met de leerlingen, hoe zij met elkaar om 
moeten gaan. 
Wanneer een leerling zich toch aan negatief gedrag schuldig maakt, 
wordt hij gewezen op de gevolgen en wordt hij geholpen zijn gedrag 
te veranderen. Het Zuiderlicht College maakt alle leerlingen duidelijk 
dat er op deze school geen plaats is voor iemand die de school voor 
anderen onveilig maakt. 
Gelukkig komt het zelden voor dat de school zo ver moet gaan. Iedere 
school heeft regels om de veiligheid te waarborgen, de sfeer prettig te 
houden en tot goede schoolresultaten te kunnen komen.  
In deze schoolgids worden verder nog een aantal zaken betreffende 
de veiligheid en (het naleven van) regels onder uw aandacht gebracht: 

 

• Ten behoeve van de veiligheid is in beide gebouwen een 
camerasysteem geïnstalleerd; in beide gevallen met de 
mogelijkheid tot het maken van video opnamen. 

• De politie geeft in samenwerking met bureau Halt voorlichting op 
school over het voorkomen van criminaliteit en over vuurwerkgedrag. 

• De school bestrijdt elke vorm van (digitaal) pesten, zinloos geweld, 
homointolerantie en seksuele intimidatie. Zij legt de nadruk op 
het voorkomen van agressief gedrag en pesten. Daartoe worden in 
verschillende leerjaren interactieve workshops gehouden, vaak onder 
leiding van externe deskundigen. 

• In school wordt rekening gehouden met de privacy van medewerkers 
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en leerlingen. Het is dan ook uitdrukkelijk verboden om zonder toe 
stemming foto’s, films en/of geluidsopnames te maken en te 
verspreiden van zowel leerlingen als medewerkers. 

• De schoolleiding houdt zich het recht voor om kluisjes van leerlingen te 
controleren, dan wel de politie daar toestemming voor te geven. 

• De school is in het bezit van een veiligheids en een pestprotocol (het Antipest 
beleid kunt u vinden op zuiderlicht.org/veiligheid). 

• De schoolpleinen van beide locaties zijn rookvrij. Ook in de omgeving 
van de school mag niet gerookt worden. 
Ons schoolveiligheidsplan kunt u vinden op zuiderlicht.org/veiligheid 

 
5.2 SANCTIES 

Als leerlingen zich niet aan de regels houden, volgt er een sanctie. 
De school heeft geen andere keus. Docenten, coördinatoren kunnen 
allerlei vormen van sancties opleggen, passend bij de aard van deo 
vertreding. Strafwerk schrijven en nablijven zijn gangbare vormen van 
sancties. Wanneer andermans spullen of spullen van school kapot 
zijn gemaakt, zijn de kosten voor herstel of vernieuwing voor 
rekening van de leer ling (ouders/verzorgers), die de schade 
berokkend heeft. Indien een smartphone zichtbaar ongeoorloofd 
wordt gebruikt tijdens een les, zal het apparaat in beslag worden 
genomen door de docent. Het toestel wordt aan de 
leerjaarcoördinator of aan een lid van het MT gegeven en ouder(s)/ 
verzorger(s) zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Zij worden 
geacht om het toestel op te halen. Indien zij het toestel niet op kunnen 
halen, krijg de leerling het toestel vrijdag pas terug. Wanneer straffen 
niet (voldoende) helpt kan een leerling voor maxi maal 3 dagen intern 
geschorst worden. Dan is de leerling tijdens deze periode wel op 
school (van 8.30 tot 17.00 uur), maar niet in de klas. Het besluit tot 
schorsen wordt telefonisch en schriftelijk aan de ouders/verzorgers 
meegedeeld.De directeur kan een leerling voor een periode van ten 
hoogste vijf 

 
dagen extern schorsen. Het besluit tot schorsing wordt 

eveneens telefonisch en schriftelijk en met opgave van redenen aan 
de leerling
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en de ouders of verzorgers meegedeeld. 
Het bevoegd gezag, dat wil formeel zeggen: het College van Bestuur 
van ZAAM, kan besluiten tot een definitieve verwijdering van een 
leerling. Voordat een besluit daarover wordt genomen, worden de 
leerling en de ouders of verzorgers gehoord. 
Het bevoegd gezag heeft een inspanningsverplichting om voor de 
betreffende leerling een alternatieve oplossing te zoeken. Definitieve 
verwijdering van een leerplichtige leerling vindt plaats, wanneer de 
leerling is ingeschreven bij een andere school of instituut. Tot die tijd 
is het mogelijk om de leerling op te vangen op een bovenschoolse 
voorziening of op een andere wijze buiten de oorspronkelijke klas. 
In alle gevallen worden de inspectie en de leerplichtambtenaar erbij 
betrokken. 

 
5.2.1. INTERNE SCHORSING 

Voor een interne schorsing wordt gekozen als het voor het 
welbevinden van de klas beter is dat de leerling één of meerdere 
dagen buiten de klas werkt. Voor de maatregel wordt gekozen in 
onder andere de volgende situaties: 

− Leerling is te vaak (bijvoorbeeld drie keer in een korte periode) uit de 
klas gestuurd 

− Verbaal grensoverschrijdend gedrag naar personeelsleden 
− Pesten 
− Niet melden bij de leerjaarcoördinator of andere leidinggevende, na 

dat een leerling uit de klas is gestuurd 
− Niet nakomen van afspraken betreffende nablijven en melden. 

 
5.2.2. EXTERNE SCHORSING 

Een externe schorsing wordt ingezet indien de aanwezigheid van een 
leerling een onwenselijk invloed heeft op het functioneren van de 
schoolorganisatie en/of schoolveiligheid. Dit gebeurt onder andere in 
de volgende situaties: 
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− lichamelijk geweld 
− zwaar verbaal geweld naar personeel 
− gezagsondermijnend gedrag naar MTleden en leerjaarcoördinatoren 
− zwaar materieel geweld 
− sociaal geweld zoals bedreigen en intimidatie 
− seksueel geweld en ongewenste intimiteiten 
− opeenstapeling van problemen 
− plegen van strafbare feiten onder schooltijd 
− gebruik of bezit van geestverruimende middelen 
− elke ander gedrag dat invloed heeft op de schoolveiligheid 

 
5.3 LEERPLICHT EN VERZUIM 

Elke leerplichtige leerling moet bij een school staan ingeschreven. 
De ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind de school elke 
schooldag bezoekt. Leerlingen zijn verplicht alle lessen en activiteiten 
in het kader van de school bij te wonen. Binnen het Protocol Leer 
plicht en Verzuim dat door alle besturen van Amsterdamse scholen 
is ondertekend, neemt de school passende maatregelen om het ver 
zuim terug te dringen. Meer informatie over het verzuimprotocol kunt 
u lezen op de website. 

 
De afspraken binnen het Zuiderlicht College op een rij: 

5.3.1 Ziekte van een leerling of afwezigheid om andere redenen 
moet bij de school zo spoedig mogelijk bekend zijn. 

5.3.2. De ouders/verzorgers bellen ’s morgens vóór 08.30 uur de 
conciërge van school (tel: 020 6620011 voor klas 1 en 2,  

5.3.3. 020 6624883 voor klas 3, 4 en het VBBMtraject) om de leerling 
af te melden. Als de leerling niet door de ouders/verzorgers is 
afgemeld, dan geldt afwezigheid als ongeoorloofd verzuim. 
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5.3.4. Bij veelvuldig medisch verzuim wordt door de mentor 
contact met de ouders/verzorgers opgenomen (zie ook 
hierboven onder ziekte verzuimproject). 

5.3.5. Als een leerling lesuren moet verzuimen in verband met 
(tand) artsbezoek, keuring, enz. dan dienen de 
ouders/verzorgers ruim van tevoren hierover contact met 
de school op te nemen. Uiteraard 
probeert de leerling medische afspraken en dergelijke zoveel 
mogelijk buiten lestijd te maken; in elk geval buiten ingeplande 
toetsen van de leerling. 

5.3.6. De school staat niet toe dat een leerling lessen mist, 
omdat hij of zij moet tolken voor ouders en/of familie. Dit 
wordt als ongeoorloofd verzuim beschouwd. 

5.3.7. Als een leerling door een blessure de gymnastieklessen niet 
kan vol gen, is een brief van de ouders/verzorgers en een 
verklaring van een arts of fysiotherapeut vereist. 
De leerlingen zijn altijd verplicht zich aan het begin van de 
gymles bij hun gymnastiekdocent te melden. 

5.3.8. Extra verlof buiten de normale vakanties om is in principe 
niet moge lijk. Voor eventuele vragen hierover moet 
contact worden opgenomen met de directeur. 

5.3.9. De verzuimcoördinator zorgt ervoor dat alles rondom 
afwezigheid, te laat komen en verwijdering van leerlingen 
administratief en pedagogisch in juiste banen wordt geleid 
binnen de school. Zij houdt zich ook bezig met de daaruit 
voortvloeiende taken, zoals het informeren van mentoren en 
het maken van jeugdartsen leerplichtmeldingen. 

5.3.10. De leerlingen uit het VBBMtraject, die verlof aanvragen 
om aan een productie, tvopnames, e.d. mee te doen, 
hebben toestemming nodig van LMIPA en van het 
Zuiderlicht College. Wordt hier geen rekening mee 
gehouden, dan kan de plaatsing van de leerling in het 
VBBMtraject in gevaar komen.  
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5.3.11. Een leerling die te laat is, moet zich de volgende dag om 8:00 uur op 
school melden bij de conciërge. Voor een elke volgende keer te laat 
komen tussen twee vakanties, geldt dezelfde sanctie.  
Als bovenstaande geen effect heeft, zullen de ouders/verzorgers 
uitgenodigd worden voor een gesprek op school en zal het gemeld 
worden bij de leerplichtambtenaar. 

 
5.4 VERTROUWENSPERSOON 

Voor een klacht tegen ongewenst gedrag kan in eerste instantie con 
tact worden opgenomen met de mentor of de vertrouwensdocent 
(mw. K. de Ridder) op school. Daarnaast kent ZAAM ook enkele 
speciaal opgeleide en ge certificeerde vertrouwenspersonen. 
Bij ernstige klachten (in het bijzonder seksuele intimidatie, racisme of 
een andere vorm van discriminatie, agressie of geweld) of als je op 
school niet met iemand durft te praten, bieden zij een luisterend oor. 
Collega’s maar ook leerlingen of ouders kunnen zich rechtstreeks tot 
hen wenden. Zij stellen zich voor op de site van ZAAM: 
http://www.zaam.nl/zaaminfo/vertrouwenspersonen.html. 
Wanneer er geen oplossing kan worden bereikt, kan de vertrouwens 
persoon je begeleiden bij het indienen van een klacht. Meer 
informatie over de verdere procedure is beschreven in de 
Klachtenregeling ZAAM. 

 
5.4.1 VEILIG THUIS 

(Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) 
Onze school heeft een meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Tevens zorgt de school ervoor dat het gebruik 
van de meld code door de medewerkers is geborgd en dat de 
daarvoor benodigde kennis op peil wordt gehouden. De meldcode 
beschrijft in 5 stappen wat een medewerker van onze school moet 
doen bij vermoedens van geweld. De meldcode is gebaseerd op de 
volgende 5 stappen: in kaart brengen van de signalen; 

 

http://www.zaam.nl/zaam
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1. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld; 

2. gesprek met de leerling en/of ouders; 
3. weging van het (vermoeden van) geweld of mishandeling; 
4. beslissen: hulp organiseren of melden 

 
5.5 KLACHTENREGELING 

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school waar 
ouders/verzorgers of leerlingen problemen mee hebben. Zij kunnen 
dan een klacht indienen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld 
onderwijskundige zaken, het pedagogisch klimaat, leerkrachten of 
pesten. Vanzelfsprekend wordt allereerst de klacht besproken met 
degene tegen wie de klacht gericht is. Als dit geen positief effect 
heeft, kan de klacht worden besproken met de schoolleiding 
(directeur). Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van 
zaken in de school zullen in onderling overleg tussen 
ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze 
afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, 
gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op 
de klachtenregeling van de Stichting ZAAM. De Klachtenregeling van 
ZAAM staat vermeld op www.zaam.nl/ regelingen. Een exemplaar 
van deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding. Het kan 
voorkomen dat een leerling zich schuldig maakt aan 
onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel (zoals 
bijvoorbeeld het zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets van 
het schoolexamen). Dan kan de directeur, die tevens voorzitter is van 
de examencommissie, maatregelen treffen. In het Eindexamenbesluit 
(een wettelijke regeling) staat dat de directeur van de school dan 
bijvoorbeeld het cijfer 1 kan toekennen, of deelname aan een toets 
kan ontzeggen. Wanneer je het niet eens bent met de maatregel die 
door de directeur is genomen, kan je in de eerste plaats bij de school 
zelf (bijvoorbeeld bij de examencommissie) bezwaar maken tegen de 
beslissing. 
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Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de 
directeur, kan je tegen de beslissing in beroep gaan bij de Commissie 
van Beroep voor Examens van ZAAM. 
Van belang is: 

• dat je het beroep instelt binnen 5 werkdagen nadat de beslissing aan 
je bekend is gemaakt; 

• dat je het beroep schriftelijk instelt en in je beroep de redenen van je 
beroep beschrijft; 

• dat je het beroep stuurt naar de 
Commissie van Beroep voor Examens Stichting ZAAM, 
Postbus 12426, 
1100 AK Amsterdam. 

 
In de Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen is precies 
beschreven hoe je beroep kunt instellen en hoe het beroep wordt 
behandeld door de Commissie van Beroep voor Examens. De 
Regeling beroep tegen Examenbeslissingen kun je vinden op de 
website van ZAAM. Een exemplaar van de Regeling Beroep tegen 
Examenbeslissingen ligt ter inzage bij de schoolleiding. 
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6. FINANCIËLE ZAKEN 

6.1 SCHOOLBOEKEN 
Schoolboeken zijn gratis: de school regelt voor elke leerling een boe 
kenpakket, dat aan het begin van het schooljaar naar het huisadres 
van de leerling wordt gestuurd. Leerlingen (en hun ouders) zijn hier 
verantwoordelijk voor; aan het eind van het schooljaar moet het boe 
kenpakket compleet en in goede staat worden ingeleverd bij school. 
Anders volgt onherroepelijk een rekening van de verhuurder van de 
boeken, Van Dijk. 

 
6.2 OUDERBIJDRAGE 

In de loop van het schooljaar krijgen alle ouders het verzoek om de 
ouderbijdrage te betalen. De bijdrage is vrijwillig, maar uit de ouder 
bijdragen worden wel allerlei extra voorzieningen, (buitenschoolse) 
activiteiten en werkweken (voor leerjaar 1 en 3) betaald. Ouders die 
bijvoorbeeld niet kunnen betalen, wordt gevraagd een afspraak met 
de directeur te maken om tot een financiële regeling te komen. Ook 
binnen de gemeente Amsterdam bestaan hier verschillende 
regelingen voor die te vinden zijn op onze website onder het kopje 
ouders, leermiddelen & financiën. Voor verdere informatie over de 
vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij u naar de website van de 
school. 

 
6.3 VERZEKERINGEN 

 

6.3.1 ONGEVALLENVERZEKERING 
Alle leerlingen zijn tijdens schooltijd en ten hoogste één uur voor en 
één uur na tegen ongevallen verzekerd via de school. De uitkeringen 
zijn echter vrij beperkt. Wij adviseren u dan ook zelf een ongevallen 
verzekering af te sluiten. Uw kinderen zijn dan 24 uur per dag 
verzekerd.  
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6.3.2 (AANSPRAKELIJKHEID)VERZEKERING 
De school heeft een schoolongevallenverzekering. Uw kind is tijdens 
de schooluren en op weg naar en van school verzekerd tegen de 
financiële gevolgen van een ongeluk. Ook bij uitstapjes of 
sporttoernooien die door de school georganiseerd worden, zijn 
leerlingen verzekerd. Schade aan kleding of goederen van uw kind 
komt altijd ten laste van uw eigen verzekering tenzij de schade door 
iemand anders 
is veroorzaakt. In dat geval kunt u de persoon die de schade heeft 
veroorzaakt aansprakelijk stellen. Het is daarom raadzaam om een 
goede AVPverzekering (Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren, 
voorheen WAverzekering) af te sluiten. 
NB: Bij het opzettelijk toebrengen van schade en/of letsel keert geen 
verzekering uit, maar is altijd de veroorzaker zelf aansprakelijk. 

 
6.3.3 REISVERZEKERING 

Voor het schoolkamp, de werkweken en de excursies buiten 
Amsterdam heeft de school een reisverzekering. 

 
6.4 KLUISJES 

Elke leerling heeft een kluisje, waarin waardevolle goederen 
opgeborgen kunnen worden. De school heeft voldoende kluisjes voor 
alle leerlingen. Aan het begin van elk schooljaar krijgt elke leerling een 
gratis pasje. Bij verlies van het pasje kan een nieuwe pas worden 
gekocht voor € 5,. 
Wie z’n kluispasje vergeten is, kan tot drie keer toe de conciërge 
vragen het kluisje te openen; daarna wordt onherroepelijk het kluisje 
leeggehaald en moet de leerling tot de volgende vakantie boeken en 
schriften in een tas steeds meenemen en de jas moet worden 
opgehangen aan een kapstok in de gang. Het is absoluut niet 
toegestaan om een kluisje met iemand anders te delen. 
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6.5 SCHADE/VERMISSING 
Alle schade die door een leerling wordt toegebracht aan gebouw, 
meubilair, leermiddelen enz. moet door de leerling of de ouders/ 
verzorgers worden vergoed. Zoals hierboven te lezen is, wordt bij het 
opzettelijk toebrengen van schade en/of letsel geen verzekering 
uitgekeerd, maar is de veroorzaker altijd zelf aansprakelijk. 
De school is niet aansprakelijk voor vermissing van fietsen, brommers, 
kledingstukken, smartphones en andere eigendommen van de leerling. 
Om vermissingen zoveel mogelijk te voorkomen raden wij aan, de 
eigendommen van een naam of merkteken te voorzien en bij 
voorkeur op te bergen in de kluisjes. 

 
6.6 STUDIETOELAGEN 

Als de studiekosten de draagkracht van de ouders te boven gaan, 
kunnen bij het Rijk en/of de gemeente studiebeurzen of 
studietoelagen worden aangevraagd. Informatie is bij de administratie 
van de school verkrijgbaar en op onze website onder het kopje 
ouders, leermiddelen & financiën. 

 

6.7 SCHOLIERENVERGOEDING 
De gemeente heeft ook dit jaar een scholierenvergoeding, bedoeld 
voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen tot 18 jaar met 
een laag  inkomen;  www.amsterdam.nl/werkinkomen/pakjekans 
U kunt daar lezen of u in aanmerking komt voor verschillende 
voorzieningen; zoals scholierenvergoeding, reiskosten, gratis laptop 
of tablet, etc. 
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6.8 SCHENKINGEN SPONSORING 
Het Zuiderlicht College is terughoudend in het ontvangen van 
schenkingen of bijdragen anders dan de ouderbijdrage of op 
onderwijswetgeving gebaseerde gelden. Het gaat vooral om 
schenkingen in geld of materiaal die verplichtingen met zich 
meebrengen, waarmee leerlingen worden geconfronteerd 
(sponsoring). In geval van mogelijke sponsoring zal worden voldaan 
aan wettelijke voorwaarden en wordt het landelijk convenant 
“Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en 
sponsoring” (20152018) gevolgd. 
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7. BELANGRIJKE COMMISSIES 

7.1 LEERLINGENRAAD 
Het Zuiderlicht College kent een leerlingenraad, waarin een gekozen 
vertegenwoordiger van elke klas zitting heeft. Minimaal drie keer per 
jaar overlegt deze raad met de leerjaarcoördinatoren over praktische 
en andere onderwerpen die de school aangaan. De leerlingenraad is 
daardoor een spreekbuis van de leerlingen, bedoeld om meningen en 
ideeën die bij de leerlingen leven op de juiste plaats kenbaar te maken. 
Ook mag een leerling zitting nemen in de leerling geleding van de 
Deelraad van de school. 

 
7.2 DEELRAAD EN GMR 

Om de schoolleiding van het Zuiderlicht College te adviseren over 
en/of in te stemmen met (voor) genomen besluiten is er een Deel 
raad, het orgaan binnen ZAAM dat medezeggenschap heeft over (een 
deel van) het beleid op het Zuiderlicht College. Daarin zitten twee 
personeelsleden, mw. R. Kerkhoven (voorzitter) en mw. L. van der Laan 
(secretaris), een leerling (vacature) en een ouder, mw. K. Althof. 
Naast een Deelraad hebben scholen van ZAAM een 
Gemeenschappelijke Mede zeggenschapsraad (GMR), ingesteld door 
de overheid met als doel ouders, leerlingen en medewerkers van 
een school inspraak te geven in zaken die van groot belang zijn voor 
het onderwijs. Het CvB van ZAAM is verplicht kennis te nemen van 
uitspraken van de GMR en in overleg te treden met de GMR als deze 
negatief adviseert of niet instemt met een door het CvB ingediend 
voorstel.  
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8. SCHOOLORGANISATIE EN MEDEWERKERS 

8.1 DE SCHOOLLEIDING 
mw. O. Onrust directeur 
mw. E. Beers teamleider onderbouw 
mw. S. Boughanem teamleider bovenbouw 

 
8.2 DE LEERJAARCOÖRDINATOREN 

mw. M. Slijkerman leerjaar 1 en 2 
dhr. K. de Wit leerjaar 3 en 4 
mw. E. Slingerland VBBMklassen en NBA klassen 

 
8.3 DOCENTEN 

A mw. C. Alkemade rekenen, rekencoördinator, decaan 
mw. S. Aben biologie 

 dhr. M. Amama M&M, geschiedenis, aardrijkskunde 
 mw. Z. Aksakal zorg en welzijn 

B dhr. T. Beeldman muziek, rekenen 
dhr. K. Berndsen lichamelijke opvoeding 
dhr. A. BoateyAdjei Engels 
mw. C. Bockting Nederlands 

mw. A. Bozaci breed mentoraat 

mw. I. de Bruin bevo 

mw. F. Bruijn zorg en welzijn  

mw. D. Brown Engels 
C mw. L. Castricum wiskunde 
D mw. I. Dijksteel zorg en welzijn 

mw. B. Doorn breed mentoraat 
G mevrouw G. Garcia zorg en welzijn 
H mw. L. Harmsen Nederlands 
  mw. S. Hasnaoui Frans, schoolopleider 
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K dhr. S. Keysers Bevo 

mw. A.  Kalloe  biologie, examensecretaris 
mw. R. Kerkhoven biologie, rekenen 
mw. T. van der Kooij KDA 

L mw. L. van der Laan zorg en welzijn 
mw. A. Ilya Teijen Nederlands 
mw. M.v. Loggem zorg en welzijn 

M mw. O. el  Madkouri  Engels, coördinator ICT, roostermaker, 
websitebeheerder 

mw. N. el Morabet zorg en welzijn 

mw. S. Meijland breed mentoraat 
  mw. M. de Moor Bevo 

N mw. S. Nyabonyi Nyaribo Engels 
O mw. B. Orhan biologie 

dhr. E. Öz Nederlands, M&M, aardrijkskunde, geschiedenis 
P dhr. B. Peggeman lichamelijke opvoeding 
R dhr. R. Regelink aardrijkskunde 

mw. K. de Ridder informatica, verzorging, vertrouwensdocent 
S dhr. D. Salomon zorg en welzijn, PRfunctionaris 

mw. C. Shlomo coördinator LMIPA 
mw. N. Schouten rekenen 
dhr. E. Sener maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde 
mw. M. Slijkerman verzorging 
mw. E. Slingerland Nederlands 
mw. F. Snet Engels 
mw. V. Sordam zorg en welzijn 
mw. O. Stelma CKV, cultuur 
mw. M. Stijns Engels 
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T mw. V. Telgt verzorging, Nederlands, 

mw. I. Tol Frans 
V dhr. J. Voorintholt lichamelijke oefening 
    dhr. P van der Velden breed mentoraat 
 
W mw. R. Worms maatschappijleer 

mw. C. de Werth biologie, verzorging 
mw. I. de Wit breed mentoraat  
dhr. K. de Wit lichamelijke oefening 
 

8.4 ONDERWIJSASSISTENTEN 
dhr. A. Alkema onderwijsassistent 
dhr. R. Biekman onderwijsassistent 
mw. S. Buis onderwijsassistent 
mw. S. Burgos 
dhr. O. Harmanci onderwijsassistent 
mw. M. van de Laar  onderwijsassistent, verzuimcoördinator 
bovenbouw 
mw. S. Somnaikubun onderwijsassistent , verzuimcoördinator 
onderbouw 
dhr. N. Vonder onderwijsassistent 

 
8.5 OVERIGE FUNCTIONARISSEN 

mw. M. Angenant conciërge 
mw. N. Bezemer zorgcoördinator  

mw. A. Dönmezer conciërge, gastvrouw  
mw. S. Gudde administratie 
dhr. J. Hellwig conciërge 
mw. N. de Jonge orthopedagoog 
mw. R. Laroo  administratie 
dhr. A. Soukiya IT specialist 
mw. M. Valles conciërge, receptionist 
dhr. D. de Vries conciërge 
 
 
Kijk voor meer informatie op onze website zuiderlicht.org 
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