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Voorwoord
Het Zuiderlicht College houdt u graag op de hoogte van interessante ontwikkelingen,  
belangrijke data, handige weetjes en leuke feiten. 

Indien u 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 elke zes weken verschijnen en wordt digitaal verspreid; ook zal het 
op onze site (www.zuiderlicht.org) geplaatst worden.

Leerjaar 1
Onze eerste klassers zijn voortvarend gestart! De eerste week was er een afwisselend 
introductieprogramma. 

Alles wat we in die week organiseren is er om ervoor te zorgen dat zij de klas en mentor goed  
leren kennen en bij ons een zachte landing maken. Ze hebben onder andere workshops gevolgd; 
het maken van een dromenvanger, samen muziek maken op bongo’s, een lekkere lunch maken. 
Ook voor ons bijzondere dagen om de nieuwe Zuiderlichtjes te leren kennen. 

Inmiddels lopen ze “gewend” door onze gangen met hun volle rugzakken, went langzaam het 
lesrooster van 50 minuten en weten ze op welke verdieping welk lokaal te vinden is. 

Ook voor u thuis zal er een verandering zichtbaar zijn; u kent niet meer alle klasgenoten van uw 
kind, ze moeten veelal een flink stuk reizen, willen geld mee voor een broodje in de kantine en 
moeten leren plannen en huiswerk maken. Al met al een enorme overgang. Weet dat u met vragen 
rondom de veranderingen altijd terecht kunt bij de mentor of de leerjaar coördinator. 

Voor ons was het fijn de meeste ouders te ontmoeten tijdens de kennismakingsavond. Het was 
mooi te zien hoe alle ouders betrokken waren bij de pest-workshop, gegeven door Bureau Horizon. 
In november krijgt uw kind dezelfde workshop, we hopen dat u uw ervaringen dan met elkaar kunt 
delen.
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Maatwerk 
In het voorjaar van 2017 is het Zuiderlicht College aangesloten bij de pilot Recht op Maatwerk 
vanuit de VO Raad en in september 2017 is de eerste pilot klas gestart met maatwerk. 

Het plan tot maatwerk sluit aan op de visie van het Zuiderlicht College, waarin het recht tot 
verschillen en het ontwikkelen van talent centraal staat. 
Voorbeelden van maatwerk op het Zuiderlicht College: 
• Versnellen
• Vak op een hoger niveau 
• Extra opdrachten maken voor…….
• Master Kunstklas
• Extra vak
• Iets praktisch in de school (kan ook in groepsverband).
• Extra hulp voor een vak 
• Lager niveau
• Minder tijd nodig hebben voor een vak
• Anders……

In het schooljaar 2018-2019 is het maatwerk uitgebreid en noemen wij het: Zuiderlicht College, 
Zicht op Talent! Leerlingen in de onderbouw zullen vanaf november 2018 gebruik maken van 
keuzewerktijd uren en aanvragen voor maatwerk doen zij via het maatwerkloket. 
Vanaf week 46 zal er op de website van het Zuiderlicht College meer informatie beschikbaar zijn 
over maatwerk. Via het ouderbulletin zullen wij u ook op de hoogte houden.

Masterkunstklas
Onderstaand stukje is geschreven door Anita Mensah uit klas 2D.

“Op het Zuiderlicht College doen wij elke vrijdagmiddag na de 
reguliere lessen mee aan de masterkunstklas. Op de masterkunstklas 
leer je allerlei leuke dingen zoals tekenen, naaien, pottenbakken en 
nog veel meer. Ik heb bijvoorbeeld meegedaan aan naaien en 
pottenbakken.

Naaien
Bij naaien moet je eerst een ontwerp tekenen. Je mag zelf kiezen of je 
een tas of een sjaal wil maken. Ik koos dus voor een tas maken. Na het 
ontwerp moet je de stof knippen die je wil gebruiken. Daarna moet je 
met je ontwerp met stift op je stof tekenen. Een paar weken later is het 
dan tijd om te naaien en krijg je uitleg erbij.

Pottenbakken
Bij pottenbakken kregen we hulp van een juf die gespecialiseerd is in pottenbakken. Zij vertelde 
over haar werk en liet voorbeelden zien van wat ze heeft gemaakt. Daarna mochten we zelf drie 
weken lang op de vrijdagmiddag kleien. 
Na het kleien begonnen we met verven en op de laatste dag hebben we onze kunstwerken 
gepresenteerd voor de ouders en hebben we onze diploma gekregen.
Ik heb heel veel geleerd en heb het heel leuk gehad”.
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Privacy wet 
Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen vindt iedereen ontzettend belangrijk. De 
nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij. 

De Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders 
privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over persoonsgegevens.
Het Zuiderlicht College is onderdeel van stichting ZAAM. Graag lichten wij in deze brochure toe hoe 
ZAAM, en  daarmee de school, met privacy omgaat.

Welke privacyrechten hebben u en uw kind?
•  U heeft bijvoorbeeld het recht om het leerlingdossier van  

uw kind in te zien en een kopie te ontvangen. 
•  U heeft het recht te vragen om de persoonsgegevens in dit  

dossier te laten aanpassen of aanvullen.
•  U heeft het recht om het gebruik van deze persoonsgegevens  

te laten beperken, als daar een goede reden voor is.
•  U heeft in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken  

tegen de gegevensverwerking.
•  U heeft het recht op het verwijderen van uw gegevens en  

die van uw kind, nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen. 
•  U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van  

de gegevens van u of uw kind in te trekken.

Wilt u de persoonsgegevens van uzelf of uw kind inzien of laten aanpassen, of een beroep doen op 
één van uw andere privacyrechten? Neem dan contact op school.

Welke persoonsgegevens mogen wij  verwerken?
Wij verwerken algemene persoonsgegevens. Deze gegevens zijn altijd direct of indirect te 
herleiden tot u of uw kind. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummers, geboortedatum, geslacht 
en nationaliteit. Gevoelige gegevens - ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd, verwerken 
wij alleen als het noodzakelijk is voor het geven van onderwijs en/of ondersteuning, of nadat u hier 
nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Deze persoonsgegevens gaan bijvoorbeeld over iemands godsdienst, gezondheid of biometrische 
gegevens  (vingerafdruk, foto).PrivacyreglementIn onze online privacyreglement hebben wij 
vastgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Zo is inzichtelijk: welke persoonsgegevens wij verwerken; met welk specifiek doel wij dit doen; of 
wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.
Check onze privacyreglement hier: www.zaam.nl

Even voorstellen 
“Mijn naam is Milja Lefrandt.

Ik ben in 1975 gestart in het onderwijs als docent Zorg en Welzijn.
In 1976 ben ik gestart op Calvijn in Amsterdam-West; ik was docent, 
dagroostermaker, zorgcoördinator, afdelingsleider Zorg en Welzijn en 
adjunct-directeur.
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Rondleiding 
Op maandag 8 oktober hebben de leerlingen van 1M een rondleiding door de stadsschouwburg 
gekregen van Amsterdam. 

Het was een zeer leerzame ochtend en ze hebben met volle aandacht en energie meegedaan. 
We hebben een kijkje kunnen nemen achter het podium bij de vrachtwagenlift, de kleedkamers en 
het balkon. Soms mochten ze ook letterlijk meespelen in een stuk!
Leuk en leerzaam, wellicht kunnen ze thuis nog een van de Griekse stukken navertellen…

Recept van de maand: romige paprikasoep 
Zoals u wellicht weet, volgen de leerlingen van de derde en vierde klassen verschillende 
keuzevakken. De bijzondere keuken is zo’n keuzevak waar leerlingen diverse gerechten maken.
De komende maand staat het maken van een romige paprikasoep op het programma. 

Na 20 jaar heb ik de overstap gemaakt naar Iedersland. Dat was een school met 160 leerlingen, 
speciaal basisonderwijs en 32 leerlingen van het voorgezet onderwijs. Daarna heb ik met een paar 
docenten het Iederland College opgestart, een school (tussenvoorziening) voor kinderen met meer 
ondersteuningsbehoeften. Ik heb 12 jaar op het Iedersland College gewerkt als directeur en nu 
werk ik al weer ruim 4 jaar op Zuiderlicht College in dezelfde functie met heel veel plezier”. 

Benodigdheden 
voor 2 personen:
•  1 kleine rode paprika  

(± 100 gram)

• 1 sjalotje

• 1 klein teentje knoflook

•  1 eetlepel (vloeibare) 

margarine of olie

• 1 eetlepel tomatenpuree

• 1 eetlepel bloem

• 2 deciliter water

• ½ deciliter melk

• ½ kruidenbouillontablet

• 1 klein takje peterselie

• zout en peper

• 2 eetlepels kookroom

Bereidingswijze
1 Pel het sjalotje en snipper het in kleine stukjes.

2   Was de paprika, verwijder het kapje, snijd de paprika in de 

lengte doormidden en verwijder de zaadlijsten en zaden.

3 Snijd de paprika in stukjes en pel de knoflook.

4  Verhit de margarine in een pan met dikke bodem en fruit de sjalot tot ze glazig is (in +/- 2 min).

5  Pers de knoflook boven de pan, roer de tomatenpuree erdoor en fruit dit 1 minuut mee.

6 Voeg de bloem toe en roer alles goed door elkaar.

7 Voeg het water in gedeelten toe en breng het al roerende aan de kook.

8 Blijf roeren tot er een mooie gebonden soep ontstaat.

9  Voeg de melk, stukjes paprika en de bouillontablet toe en breng de soep opnieuw aan de kook.

10 Laat de soep 15-20 minuten zachtjes doorkoken tot de groenten zacht zijn.

11 Was de peterselie en snijd deze fijn.

12 Pureer de soep met een staafmixer tot een egale massa.

13 Maak de soep op smaak met peper en zout.

14 Schenk de soep in een soepkom.

15 Schenk de room in cirkels op de soep en strooi de peterselie erover.

16  Serveer de soep warm.
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Programma

WEEK 45  (5 nov. t/m 9 nov.)
Dinsdag  6 nov. :  leerlingbespreking  2e en 4e klassen
Donderdag 8 nov.:  leerlingbespreking 1e en 3e klassen

WEEK 46  ( 12 nov. t/m 16 nov)
Dinsdag 13 nov.: Vergadering klassenvertegenwoordigers bovenbouw
 Project Luisteris, een voorlichtingsprogramma van de NS voor leerjaar 2.
Woensdag 14 nov.:  Project Luisteris, een voorlichtingsprogramma van de NS voor leerjaar 2.
Donderdag 15 nov.: Vergadering klassenvertegenwoordigers onderbouw

WEEK 47  (19 nov. t/m  23 nov.)
Woensdag 21 nov. :  Workshop tegen pesten voor leerjaar 1
Donderdag 22 nov.:  Workshop tegen pesten voor leerjaar 1

WEEK 49  (3 dec. t/m 7 dec.)
 Start periode 2 en 5
Maandag 3 dec.:  Cijfers inleveren, audities kerstshow onderbouw (ronde 1).
Dinsdag 4 dec.:  Rapportvergadering leerjaar 2 en 3.
Woensdag 5 dec.:  Schaatsen voor het goede doel.
Donderdag 6 dec.:  Rapportvergadering leerjaar 1 en 4.
Vrijdag 7 dec.:  Audities kerstshow  onderbouw (ronde 2).

WEEK 50  (10 dec. t/m 14 dec.)
Dinsdag 11 dec.:  Herkansingen toetsen periode 1 en 4 (bovenbouw)
Woensdag 12 dec.: Danstentamens
Donderdag 13 dec:  MOL (Mentor Ouder Leerling) gesprekken

WEEK 51  (17 dec. t/m 21 dec.)
Woensdag 19 dec.:  Kerstviering en kerstshow 1 onderbouw
Donderdag 20 dec.:  Kerstontbijt en kerstshow 2 en 3 onderbouw, kerstgala bovenbouw
Vrijdag 21 dec.:  Kerstontbijt docenten en de leerlingen zijn vrij. 

KERSTVAKANTIE T/M 7 JANUARI


