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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. 

Nieuwe directeur
In alle hectiek is het er nog niet van gekomen om mij voor te stellen als 
nieuwe directeur. Mijn naam is Olga Onrust en veel van jullie zullen mij al 
kennen als teamleider van de bovenbouw. Dit jaar ben ik begonnen in 
deze nieuwe functie met helaas een valse start; in de zomervakantie is 
bij mij borstkanker geconstateerd waarvoor ik chemotherapie onderga. 
Het zal een pittig traject zijn, maar de vooruitzichten zijn goed.  
Ik werk momenteel nog vanuit huis, maar ik zal na de kerstvakantie 
waarschijnlijk 2 maanden uitvallen. Mijn taken worden waargenomen 
door mevrouw Boughanem en mevrouw Beers, beide per locatie. Ik hoop 
dat ik snel mijn werk weer op kan pakken en jullie in goede gezondheid kan 
ontmoeten.

Pilot Nieuwe Leerweg
De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het 
vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen 
een praktijkgericht programma en sluiten dat af. Samen met SLO, de VO-raad, het Platform TL, SPV, 
de MBO Raad, het Havo-platform en VNO-NCW/MKB Nederland werkt het ministerie van OCW 
aan deze nieuwe leerweg. Wij hebben als school, samen met een aantal andere scholen in 
Nederland, een subsidie gekregen om deze nieuwe leerweg te ontwikkelen. Feitelijk betekent dat 
op dit moment nog niet zo veel, maar wellicht dat leerlingen die volgend jaar in leerjaar 3 GL/TL 
zitten vast een stukje meegenomen worden in de pilot, wij houden u daarvan uiteraard op de 
hoogte.
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Paarse vrijdag
Afgelopen vrijdag 11 december was het weer Paarse vrijdag. De leerlingen dragen paars om te 
laten zien dat ze oké zijn met alle genders, sekse en seksualiteiten. De school was weer mooi 
versierd en de leerlingen hebben hun best gedaan om iets paars te dragen. 

Telefoonzakken  
Na de kerstvakantie gaan we op het Zuiderlicht College werken met 

telefoonzakken. In elk leslokaal komt een telefoonzak te hangen. In de 
afbeelding ziet u een voorbeeld van de telefoonzak. De telefoonzak wordt 

in enorm veel middelbare scholen al succesvol gebruikt.  In de onderbouw 
willen we hier iets anders mee gaan werken dan in de bovenbouw. 

Hieronder zullen we de verschillende werkwijzen van de onderbouw en de 
bovenbouw toelichten. Belangrijk in het gebruik van de zak is dat leerlingen 
te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn voor hun telefoon. De school is niet 

aansprakelijk voor de telefoon, ook niet als deze in de zak zit. Goed om dit 
thuis met uw zoon/ dochter te 

bespreken. Het idee van de 
telefoonzak is ook met onze ouder-

raad besproken en die waren het er over eens dat het 
goed is dat we hier mee gaan werken, om de focus 
van de leerlingen bij de les te laten zijn en niet bij de 
telefoon. In de toekomst zal voor de hele school een 
eenduidig beleid komen als het gaat om het gebruik 
van de telefoonzak. Voor nu hebben we gekozen voor 
twee vormen, zodat we gefaseerd dit in de school 
gaan introduceren.

De leerlingen in de onderbouw zijn al bekend met de 
regel dat als de telefoon zichtbaar of hoorbaar 



aanwezig in de les, dat deze wordt ingenomen door de 
docent en dat de leerling de telefoon twee dagen kwijt 
is. (zie schema links) 

In de bovenbouw zal er anders met de zak gewerkt 
gaan worden. Deze zal vanaf januari vooral gebruikt 
worden om tijdens toetsen en schoolexamens de 
telefoons in op te bergen. Leerlingen mogen tijdens 
toetsen en schoolexamens geen apparaten zoals 
telefoons en smartwatches bij zich hebben i.v.m. het 
geldende examenreglement. 

In de bovenbouw gelden vanaf 4 januari de regels 
zoals hier rechts in het schema staat.

Nieuw 

ziekenhuisbed 
Vanuit het Spaarne 

ziekenhuis heeft het 

Zuiderlicht College  

een mooi en zo  

goed als nieuw 

ziekenhuisbed 

gekregen. Ideaal voor 

praktijksimulatie.  

Het ziekenhuisbed is een 

prachtige aanvullingen 

op het huidige 

onderwijsmateriaal  

en zorgt voor een nog 

betere voorbereiding  

op het examen!
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Even voorstellen 
Mijn naam is Maris Lubbersen, 36 jaar, ik woon met mijn dochter van 10 in Utrecht. 
Ik werk nu zo'n 10 jaar met veel plezier op het Zuiderlicht College. Ik geef de 
vakken Maatschappijleer 1 en Maatschappijkunde en coördineer LOB in de 
bovenbouw. 

Steunuren onderbouw
In de onderbouw starten we na de kerstvakantie met het aanbieden van steunuren.  
Na rapport 1 is duidelijk geworden welke leerlingen hierbij gebaat zijn en zij zijn door de mentor 
hiervoor opgegeven. De steunuren in de onderbouw zijn er voor de volgende vakken:
• Nederlands
• Engels
• Frans
• Biologie
• Wiskunde/rekenen
• Wiskunde 2 TL
• Mens en maatschappij
• Plannen en organiseren
• Huiswerkbegeleiding

Mocht u uw kind alsnog hiervoor in aanmerking willen laten komen, laat dit even weten aan de 
mentor van uw kind. 

Werving leerlingen groep 8
In januari starten we met de wervingsactiviteiten voor leerlingen van groep 8 voor het aanstaande 
schooljaar. U heeft gelukkig in het verleden op allerlei scholen het open huis kunnen bezoeken om 
de sfeer te proeven. Voor de huidige groep 8 ouders is dit helaas door corona een ander verhaal. 
We zijn druk bezig om onze website aan te passen. Zo hebben we een duidelijke groep 8 pagina 
aangemaakt. We mogen geen open huis in de school en daardoor kunnen de groep 8 ouders geen 
bezoek aan onze school brengen. Wel hebben we een online open huis en lesjesmiddagen en 
willen we ouders wel de mogelijkheid geven om ons te bezoeken, maar allemaal volgens de 
geldende maatregelen. 

Ook gaan de leerlingen van leerjaar 1 een middag in januari op bezoek bij hun oude basisschool 
om materialen van onze school te brengen en eventueel in de groepen 8 wat over onze school te 
vertellen. 

We willen aan u graag de oproep doen om ons mee te helpen in deze complexe periode. Bent u 
tevreden over onze school en is uw kind blij dat hij/zij leerling is van onze school, vertel dit dan 
vooral door aan vrienden, familie, kennissen en bekenden! Misschien kunt u ze wijzen op onze 
website. Mochten zij iets willen weten van onze school en kunnen ze dit niet op de website vinden, 
dan kunnen ze altijd bellen met mw. Beers van de onderbouw 020-6620011 of mailen aan  
zuiderlicht@zuiderlicht.org
We kunnen uw hulp goed gebruiken!
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Try-out
Wat was het leuk om weer met een klas 
naar een voorstelling te gaan! In deze tijd 
zijn veel dingen moeilijk te organiseren, 
maar we hadden toch de mogelijkheid 
uiteindelijk om met 3M een try-out te 
bezoeken in de Westergasfabriek. Verdeeld 
over een aantal trams gingen we daarheen, 
waar we hartelijk ontvangen werden door 
de organisatie van ‘de tafel van vijf’. Dit is 
wat zij vertellen over de voorstelling:

‘Tafel van Vijf maakt jongerentheater over 
belangrijke thema’s uit de geschiedenis, 
gekoppeld aan het heden. Zo stond voor dit najaar de herneming van Black Memories op de rol, 
een voorstelling over de echo’s van ons slavernijverleden in het Nederland van nu. Maar we 
werden door de tijd ingehaald. Toen het maatschappelijk onderwerp racisme deze zomer oplaaide, 
werd duidelijk dat ook wij blinde vlekken hebben en dat we de thematiek van de voorstelling, 
ondanks alle goede bedoelingen, onvoldoende vanuit zwart perspectief belichtten
Dit stuk overstijgt de zwart-wit discussie en gaat over zijn zoektocht naar vrije expressie, kun je je 
uitdrukken zoals je zelf wilt?’

Voor de voorstelling werden leerlingen voorbereid op het bijzondere optreden, met een soort 
warming-up en wat spelletjes. Daarna volgde voorstelling zelf. Toch raar om in het theater 
helemaal uit elkaar te zitten met rijen ertussen. Van te voren was gezegd dat de voorstelling 
abstract zou zijn. Dit was het ook wel, het was allemaal zonder gesproken tekst, maar met een 
goede danser en vier fantastische muzikanten. Iedereen kon zijn eigen idee ontwikkelen bij de 
voorstelling. Na afloop werden de reacties van de leerlingen gepeild. Hoewel dus best abstract, 
waren de reacties positief. Ook waren sommigen wel aan het denken gezet en kwamen emoties 
omhoog. Het was een fijne en bijzondere middag. 

>

Cadeau voor 
alle leerlingen 
Afgelopen woensdag 
hebben al onze 
leerlingen een unieke 
Zuiderlicht 'Zicht op 
Talent' hoodie 
cadeau gekregen. Een 
heerlijk warm 
kerstcadeau  
voor de aankomende 
donkere dagen.  
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Wist u dat u ons kunt 
vinden op Social media?

https://www.instagram.com/zuiderlichtcollege/
https://www.facebook.com/Zuiderlicht-College-100681865096329

	Insta 2: 
	FB 2: 


