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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. 

Corona 
Wij volgen de berichtgevingen rondom het coronavirus natuurlijk op de voet. Gelukkig wordt er nog 
steeds uitgegaan van het open houden van de scholen. Terug naar de situatie als in maart willen we 
niet meer. Onderwijs vindt vooral plaats in de overdracht tussen docent en leerling en als leerlingen 
onderling in een schoolsetting kunnen leren. Afstandsonderwijs is niet ideaal. We hopen dus dat we 
voorlopig door kunnen zoals we dat nu doen. We blijven alle richtlijnen van het RIVM hanteren, 
zoals handen wassen en ontsmetten, afstand houden tussen leerling en medewerkers en bij 
klachten thuisblijven. De VO-raad heeft een nieuwe beslisboom gemaakt die wij hanteren en die u 
ook kunt gebruiken om te bepalen of uw zoon/ dochter naar school kan komen.
Zie www.vo-raad.nl/nieuws/nieuwe-beslisboom-12-alleen-koorts-huisgenoten-wel-naar-school 

Na school naar huis
De afstand van 1,5 meter tussen medewerker en de leerlingen is bij ons in de schoolgebouwen 
buiten de lessen, in de gangen, lastig te hanteren. We vragen daarom van alle leerlingen om zo kort 
mogelijk voor de lessen op school te komen en direct na de lessen weer te vertrekken. We merken 
helaas toch dat leerlingen veel in en rondom het schoolgebouw blijven plakken. We snappen dit en 
willen onze leerlingen ook gastvrij tegemoet treden, maar we zijn er erg druk mee. Leerlingen 
glippen weer naar binnen en hangen op verschillende plekken in de school rond of blijven hangen 
rondom de school en in de portieken, dit tot ergernis van onze buren. Zouden jullie dit thuis met 
uw zoon/ dochter willen bespreken? Na school lekker naar huis!

Gebruik van mondkapjes 
Zoals u weet, gebruiken we in de school in de gangen mond-neusmaskers (‘mondkapjes’). Bij de 
meeste leerlingen gaat dit goed, hoewel het natuurlijk best nog steeds wennen is om dit te moeten 
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doen. Als leerlingen het kapje vergeten, spreken we ze er vriendelijk op aan. Helaas zien we nu ook 
dat we soms dezelfde leerling meerdere keren per dag moeten aanspreken. Voor de duidelijkheid: 
het kapje is altijd op als een leerling zich in de school verplaatst. Dit geldt uiteraard ook voor 
medewerkers. Wilt u ons helpen door dit thuis ook met uw zoon of dochter te bespreken?

Les over corona 
Ons bereikten via de mentoren verschillende berichten over leerlingen die de regels rondom 
corona toch nog niet goed kennen of begrijpen. Om die reden hebben we een mentorles gemaakt 
die over corona gaat. Deze les zal de komende week gegeven gaan worden. Gebaseerd op 
betrouwbare bronnen, hebben we informatie verzameld die soms voor ons als volwassenen heel 
vanzelfsprekend is, maar voor leerlingen toch nog niet. Het gaat dan bijvoorbeeld over de 
basisregels (waarom moet je eigenlijk je handen wassen en je mondkapje dragen) en de gele en 
oranje gebieden in het buitenland. Ook krijgen leerlingen in de les over corona de gelegenheid om 
hun ervaringen met en vragen over het virus te delen. 

Tik Tok
Tik Tok is enorm populair onder de leerlingen, maar het ligt helaas nogal onder 
vuur met betrekking tot privacy. Het Zuiderlicht College heeft geen 
verwerkersovereenkomst met Tik Tok, dus we hebben eigenlijk geen invloed op 
wat er met de filmpjes en accountgegevens van leerlingen gebeurd. Om die 
reden is het gebruik van Tik Tok binnen de school niet toegestaan. In de 
schoolregels staat sowieso dat er niet gefilmd mag worden in verband met de wet 
op de privacy. Mentoren zullen dit de komende weken met de klassen bespreken.

Open dagen 
Uw kind zit al bij ons op het Zuiderlicht College. Hopelijk naar tevredenheid en wellicht wilt u het 
Zuiderlicht College ook aanbevelen bij familieleden, vrienden, kennissen of buren. Als gevolg van 
de corona-maatregelen zullen alle activiteiten rond de open dagen, informatie-avonden etc. op 
een andere manier georganiseerd worden. Wilt u er daarom bij vertellen dat nieuwe leerlingen 
goed de website in de gaten houden? De lesjesmiddagen van basisschoolleerlingen gaan wel 
gewoon door, men kan zich aanmelden via de website. Bedankt alvast dat u net als onze 
leerlingen, onze ambassadeur wilt zijn!

De gemeente Amsterdam heeft regelingen voor mensen met een laag inkomen en weinig 
vermogen. Op amsterdam.nl/kindpakket kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een regeling.

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/schoolgaand-kind/?utm_source=www.amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=kindpakket&utm_content=redirect
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Vieringen 
In een normaal schooljaar hebben we altijd leuke uitjes en vieringen. Helaas kan dit jaar een hele 
hoop vooral niet. Hier de tekst vanuit de VO Raad: 

Mag je als school andere activiteiten dan onderwijs, fysiek organiseren? Het antwoord daarop is 
‘nee’. Scholen dienen zich te concentreren op het geven van onderwijs aan de leerlingen en alle 
andere activiteiten, zoals vergaderingen, studiedagen, oudergesprekken, open dagen en vieringen, 
school-en klassenfeesten en (buitenlandse) excursies worden niet georganiseerd, en als het wel nu 
moet, digitaal. Of, om de kamerbief over de coronamaatregelen van het kabinet te citeren: ‘Het 
kabinet wil er geen misverstand over laten bestaan. Op school wordt onderwijs gegeven en niets 
anders.’ 

Dit betekent dat we alle activiteiten die gepland stonden tot nader orde niet laten doorgaan. Zo 
gauw dit weer mag, gaan we daar natuurlijk tijd en ruimte voor maken, want we zijn allemaal wel 
toe aan een feestje! We houden u op de hoogte.

Activiteitenweek leerjaar 1 
Gelukkig hebben we toch nog leuke activiteiten kunnen aanbieden in de week van 9 november. 
Zo is er een gastles gegeven, waarin leerlingen geleerd hebben om veilig deel te nemen aan het 
verkeer middels een VR bril. De leerlingen vonden het een hele leuke les. 
Daarna hebben de leerlingen tijdens bevo een mooie poster gemaakt met hetzelfde thema. 

De leerlingen hebben een workshop gehad: ‘Pesten doet Pijn’. Het is een aangrijpend toneelstuk 
dat gespeeld wordt, waarin de leerlingen inzichtelijk krijgen hoe pesten flink uit de hand kan lopen. 
Het toneelstuk is interactief, dus veel tijd en aandacht over hoe iets had kunnen gaan, wat iemand 
anders had kunnen doen. De leerlingen worden echt betrokken. 

En er is het mooie project Nature behandeld over de tijd waar we in leven en hoe onze aarde er uit 
kan komen te zien als we niet met z’n allen onze levenswijze aanpassen. 
Al met al hebben onze leerlingen veel inzichten gekregen en veel geleerd!

JINC Bliksemstage leerjaar 2
Op donderdag 12 november hebben alle tweedeklassers meegedaan met twee workshops die 
werden gegeven door verschillende bedrijven zoals Sawadee, Deloitte, Gemeente Amsterdam 
Oost. Normaliter zouden de leerlingen op bezoek zijn gegaan bij verschillende bedrijven, maar 
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Even voorstellen 
Mijn naam is Dominique Salomon. Ik ben woonachtig in Amsterdam-Zuid en werk al 

zeven jaar met heel veel plezier op het Zuiderlicht College. De doelgroep VMBO 
leerlingen vind ik erg leuk; dit komt mede door de diversiteit aan leerlingen en 
omdat geen één dag hetzelfde is! 

Ik ben docent Zorg en Welzijn en geef les in zowel de keuze- als profielvakken in 
de bovenbouw. Daarnaast ben ik mentor van een examenklas en vertrouwensper-

soon voor de leerlingen. Sinds dit schooljaar houd ik me ook bezig met de PR 
(zie promofilm en social media)

Promofilm en social media
De nieuwe promofilm is een feit. Neem een kijkje in onze school. Zo ziet u wat we bij ons op school 
doen tijdens de talenturen van het Carrousel, hoe we met elkaar omgaan en wat we leren van en 
met elkaar. Tijdens de talenturen heeft de leerling de keuze om zijn talent te ontwikkelen bij Sport 
en bewegen, Dans, Beauty class, Drama, Kunst klas, Mode of de Wereldkeuken. 

Bekijk hier ons filmpje!

Wist u dat u ons kunt vinden 
op Social media?

door corona is dit helaas niet doorgegaan. Gelukkig konden de bedrijven wel op school 
langskomen om een workshop te geven!
 
De leerlingen hadden zich hierop 
voorbereid door middel van een 
opdracht en ze hadden vragen 
bedacht die ze konden stellen tijdens 
de workshops.
 
Het doel van de workshops is dat de 
leerlingen ontdekken wat voor sectoren en beroepen er bestaan en wat voor opleidingen/ 
beroepen hebben de professionals eerst zelf gevolgd, voordat ze het huidige beroep konden 
uitoefenen. De bliksemstage is een onderdeel van het LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding) 
programma op het Zuiderlicht College.

https://vimeo.com/467306440/f1258fcd3b
https://www.facebook.com/Zuiderlicht-College-100681865096329
https://www.instagram.com/zuiderlichtcollege/
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Digitale informatie bovenbouw
Jammer genoeg kunnen wij u in de bovenbouw niet gezamenlijk uitnodigen voor een
informatie avond. Gelukkig hebben wij een oplossing gevonden en staat alle informatie over het
examenjaar, zoals toetsing (PTD en PTA), examens, LOB, M klas, decanaat en het examenreglement
online te zien zijn. Graag verwijzen wij u naar de website: www.zuiderlicht.org/pta-voorlichting/

Gezonde kantine
Het Zuiderlicht College heeft zoals u weet een 
gezonde kantine. Leerlingen kunnen dagelijks 
bijvoorbeeld een broodje gezond of bruine tosti 
bestellen. Daarnaast willen wij de leerlingen 
stimuleren om meer water te drinken in plaats van 
frisdrank. 

T.z.t. zal er in de kantine van de onderbouw en bovenbouw een watertapkraan 
geplaatst worden!
Een watertapkraan zorgt niet alleen voor een gezonde levensstijl, maar ook 
voor een beter milieu.

Jaarplanning tot de kerst
In de oorspronkelijke jaarplanning stonden tot de kerst tal van leuke activiteiten voor leerlingen en 
collega’s. Maar, zoals u wellicht eerder in deze nieuwsbrief heeft gelezen, volgt het Zuiderlicht 
College de richtlijnen van de VO Raad. Op 10 november hebben het kabinet en de VO Raad 
besloten dat op school alleen onderwijs gegeven wordt en afgezien moet worden van de extra 
activiteiten. In ons programma ziet u de aangepaste data.  

Gezien de bijzondere omstandigheden, hebben wij ervoor gekozen om maandag 4 januari te 
starten met onderwijs in plaats van een studiedag. Uiteraard hopen wij dat de leuke extra 
activiteiten op een later tijdstip in het jaar doorgang kunnen vinden. 
Ga naar: www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-onderwijs-op-school-tijdens-corona-geupdatet
voor meer informatie over de bepaling van de VO Raad.
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Programma

WEEK 49 (30 t/m 4 dec)
Donderdag 3 dec:  MOL/ rapportgesprekken 1-4  

Leerlingen volgen geen les. Mentoren maken een online afspraak met ouders 
en leerlingen voor een gesprek.

Vrijdag 4 dec: Schaatsen zal komen te vervallen

WEEK 50 (7 t/m 11 dec)
Maandag 7 dec:  3A & 3B Rijks en Krakeling zal komen te vervallen 
Vrijdag 11 dec:  3C & 3D & 3M & 4M Rijks en Krakeling zal komen te vervallen 
 Paarse vrijdag (in de klas)

https://www.zuiderlicht.org/pta-voorlichting/
https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-onderwijs-op-school-tijdens-corona-geupdatet
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WEEK 51 (14 t/m 18 dec)
14-15-16-17 dec:  Normale lesdag 

Inhalen van toetsen en LOB, AMN afname. Tijdens de les zal aandacht besteed 
worden aan de feestdagen.  

Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari

WEEK 1 - 2021 (4 t/m 8 jan)
Maandag 4 jan:  Studiedag docenten komt te vervallen. Dit zal een normale lesdag worden.  

LESDAG


	Insta: 
	FB: 


