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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, een stukje wilt schrijven 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. 

Stadhuis 
Vrijdag 8 maart is klas 4D naar het stadhuis van de gemeente Amsterdam 
op excursie geweest. Daar kregen ze kort iets te horen over de ‘machten 
van de gemeente’: hoe werkt het met de gemeenteraad, de wethouders 
en de burgemeesters? Wie wordt door wie gekozen en wie doet wat?

Al snel mochten de leerlingen zelf ervaren hoe het is om in de gemeenteraad te zitten.  
Er werden twee wethouders uit de klas benoemd die een plan hadden voor een jongeren festival. 
De andere leerlingen werden verdeeld in fracties en gingen met elkaar in overleg over hun mening 
over dit festival. Vervolgens speelden de leerlingen een echte gemeenteraadsvergadering na.  
De wethouders legden hun plan uit, de verschillende fracties reageerden daarop. Er werd via de 
voorzitter gesproken en met elkaar gediscussieerd over de verschillende meningen. Tot slot werd 
er over de verschillende voorstellen gestemd, bij een meerderheid werd het voorstel aangenomen.

Aan het eind kwam er nog een echt raadslid van de Gemeenteraad bij de ‘gemeenteraadsvergade-
ring’ zitten. De leerlingen kregen de kans om vragen te stellen over zijn werk (bv. bent u het ook 
weleens niet eens met uw fractie?).

Al met al was een leuke ochtend, waarin de leerlingen eens op een andere manier ervaren hebben 
hoe de lokale politiek nu werkt. Dat is weer eens wat anders dan in les in de klas over politiek.
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Het Binnenhof 
Klas 4A en 4B is op woensdag 27 maart naar het centrum van de politieke macht geweest,  
het Binnenhof in Den Haag. 

We volgden het programma ‘Wetloop’. 
Tijdens dit programma bezochten de 
leerlingen de plekken die belangrijk 
zijn voor de route van een 
wetsvoorstel op het Binnenhof. 

We bezochten de Tweede Kamer, waar 
we het geluk hadden dat er een debat 
bezig was, wat we vanaf de publieke 
tribune konden bijwonen. 
We bezochten de Eerste Kamer, waar 
een schilderij van Willem II neerkijkt 
op het groene pluche. En we 
bezochten de Ridderzaal, met de 
tronen van Willem-Alexander en 
Maxima. 

Gedurende de dag konden de leerlingen munten verdienen met goede antwoorden over al deze 
plekken en wat daar gebeurt. Uiteindelijk ging Tamara er met de prijs vandoor. 

Het was een volle dag, maar goed om te merken dat de leerlingen al behoorlijk wat kennis hebben. 
En we hopen dat ze door deze dag nog wat meer hebben geleerd, wat ze mooi mee kunnen nemen 
naar het examen Maatschappijkunde.

Even voorstellen 
“Mijn naam is Rena Kerkhoven.

Ik werk 12 jaar met heel veel plezier op het Zuiderlicht College. Mijn 
vak is biologie dat geef ik aan klas 1M en 3E. Daarnaast ben ik ook de 
trotse mentor van klas 1M en verzorg ik breedmentoraat. Dat houdt in 

dat ik mijn mentorklas meerdere vakken geef. Daardoor is er meer 
structuur voor de leerlingen naast het volle en zware dansprogramma en 

kan ik hun ontwikkeling beter volgen. 

Naast mijn taak als docent ben ik secretaris in de deelraad. De deelraad bestaat nu uit 2 docenten 
en een leerling, Abel Priem. We hebben een belangrijke functie in de school. We geven bijvoorbeeld 
advies of toestemming over bepaalde beleidszaken en... we zijn op zoek naar u! 

We zijn nog op zoek naar een ouder die onze deelraad wil versterken. U kunt bijvoorbeeld 
meedenken over het aantal lessen dat gegeven wordt, over de vrijwillige ouderbijdrage en nog vele 
andere zaken. We vergaderen ongeveer 3 keer per jaar, voor deze bijeenkomsten ontvangt u een 
vergoeding. Heeft u interesse? Stuur mij een mailtje! R.kerkhoven@zuiderlicht.org“



Politieacademie 
Op woensdag 3 april zijn klas 3A en 3B op excursie geweest naar de politieacademie. 

Om 11 uur zijn we met de klassen en begeleiders vertrokken.  
Bij aankomst werden de leerlingen opgewacht door een aantal 
politiestudenten in uniform. De groepen werden opgesplitst in klas 
A en B. Alle leerlingen moesten hun telefoon inleveren en dit deden 
ze tot onze verbazing heel netjes. Op bezoek zijn bij de politie maakt 
natuurlijk ook echt indruk. Elke groep kreeg een inleidend praatje 
van een jonge politieagent. De agent in opleiding vertelde over de 
verschillende werkzaamheden en over de veelzijdigheid van het 
politiewerk. Ook vertelde hij over de mogelijkheden qua 
opleidingen voor de leerlingen van het Zuiderlicht.
 

De studenten van de politie hadden 3 uur georganiseerd voor onze leerlingen. Met voor beide 
groepen activiteiten uiteenlopend van rollenspellen tot schieten met een politiewapen. Voor de 
politiestudenten was dit een goede oefening, omdat ze moeten leren om contact te maken met 
jongeren. Voor onze leerlingen was deze excursie in het kader van beroepsoriëntatie. Achteraf 
hebben er ook leerlingen aangegeven dat ze misschien wel de opleiding tot politie willen gaan 
doen in de toekomst.
 
Een geslaagde dag dus en voor herhaling vatbaar!

Workshop Homotolerantie  
Eind maart kregen de derde klassen een workshop ‘Homotolerantie’ van Bureau Horizon. 

Eind maart kregen de derde klassen een workshop ‘Homotolerantie’ van 
Bureau Horizon. Het was een interactieve workshop, waarbij een 
toneelstuk werd opgevoerd door vier acteurs, die een voor jongeren 
herkenbare situatie naspeelden met betrekking tot homoseksualiteit. 
Vooral de beladenheid van het begrip kwam naar voren. Na het 
toneelstuk volgde een klassengesprek, waarin leerlingen hun mening 
konden geven over het toneelstuk of hun gevoelens/ervaringen 
konden delen. Homoseksualiteit is niet altijd een makkelijk 
onderwerp, zeker niet onder jongeren. 

Er wordt vaak gescholden met het woord ’homo’, terwijl niet 
nagedacht wordt over de gevoelens van anderen die hiermee 
opgeroepen kunnen worden. Er kleven soms nog te vaak negatieve 
vooroordelen aan homoseksualiteit, waardoor sommige jongeren niet zichzelf kunnen zijn uit 
angst om gekwetst of gepest te worden. 

Belangrijkste boodschap van de workshop was eigenlijk dat ieder mens er mag zijn, zoals hij/zij is. 
Niets is beter, niets is slechter. Iedereen is anders, iedereen is uniek en daardoor waardevol! En dat 
onderschrijven we als Zuiderlicht College volledig!
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Open week
Halverwege maart waren de praktijklessen van de m-leerlingen vrij toegankelijk voor ouders, 
opa’s en oma’s, docenten en andere belangstellenden om te bezoeken. Dit gebeurde dan ook in 
grote getale. 

Bij veel lessen zat het lokaal vol fans om te bekijken wat de vorderingen van de 
dansleerlingen waren. De leerlingen waren deze week dan ook extra serieus bezig 
tijdens de ballet- tap- en andere danslessen. Haren keurig in een knot wanneer dat 
moest, juiste schoenen aan en gaan met die banaan! Leuk hoor om te zien hoe de 
leerlingen gegroeid zijn in hun dansactiviteiten! En ook goed om te zien hoeveel 
energie het deelnemen aan de lessen kost! Dan zie je toch maar weer dat het om 
topsport gaat. Leuk ook om ouders eens op een andere manier in de school tegen te 
komen. 

Samen genieten van talentvolle kinderen in actie is leuker dan alleen maar praten 
over voortgang en rapportcijfers (hoe belangrijk ook)!

Movies that Matter
“Woensdag20 maart 2019 zijn wij (alle tweedeklassers) naar het Eye Filmmuseum geweest om de 
film ‘Un sac de billes’ (een zak met knikkers) te gaan kijken. 

De film gaat over twee joodse jongens genaamd ‘Maurice en Josheph’. Ze woonden met hun 
moeder, vader en twee broers in Parijs totdat ze moesten vluchten voor de Duitsers. Onderweg 
naar Nice hebben ze veel avonturen beleefd. Ze werden gevangen genomen en geslagen maar ze 
gaven niet op en vonden elke keer weer een manier om te ontsnappen. Daarom vond ik die film 
heel leuk en zeer educatief. Ik heb geleerd, dat als iets even niet lukt, dat je niet moet opgeven 
maar door moet zetten. 

Tijdens de film werd de film stop gezet omdat Herman Polak, een joodse overlevende uit de tweede 
wereldoorlog, aanwezig was om zijn verhaal te vertellen. Na dat hij klaar was mochten wij hem 
allerlei vragen stellen. 

Ik vond het een fijne ervaring om naar het museum te gaan. Het zag er heel mooi en verzorgd uit.” 

Chanaira Linger 2D
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Bereidingswijze
Snij de kipfilet in smalle reepjes en kruid de reepjes met iets zout, peper en de
kerriepoeder.
1.   Roerbak de kipreepjes in 1 eetlepel olijfolie in vijf minuten gaar en bruin en haal 

de koekenpan of wok van de warmtebron om af te koelen.
2.   Rooster de sneetjes brood licht in de broodrooster en laat het geroosterde 

brood afkoelen.
3.  Snij de Chinese kool in smalle reepjes.
4.  Snij het bosuitje in dunne ringen.
5.  Schil en rasp (grof) de wortel.
6.  Snij de korianderblaadjes fijn.
7.   Roer een sausje van 1 theelepel olijfolie, 1 theelepel sojasaus, 1 theelepel 

citroensap, iets zout en peper.
8.  Schep de Chinese kool, bosui, wortel en de koriander door het sausje.
9.  Bestrijk de vier sneetjes brood met knoflooksaus.
10.   Verdeel de Chinese koolsalade en de kipreepjes over drie sneetjes brood.
11.   Stapel de drie belegde sneetjes brood op elkaar met het beleg naar boven.
12.   Dek de stapel belegde broodjes af met het vierde sneetje brood; met de 

besmeerde kant naar beneden.
13.   Druk de sneetjes brood zacht aan en snij met een broodmes de stapel sneetjes 

diagonaal in vieren en steek ieder stapeltje met een houten prikker vast.
14.   Prik de plakjes winterwortel als garnering aan de prikkers vast en serveer de 

sandwiches op twee bordjes

Tip: Serveer dit gerecht direct na het bereiden.

Recept van de maand: Oosterse clubsandwich met kip  
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 er Oosterse clubsandwich met kip op het programma. 

Benodigdheden  
voor 2 personen:
•  100 gram verse kipfilet 25 gram
•  winterwortel (stukje van ± 2 cm lang)
•  zout en peper 
•  2 takjes koriander
•  ½ theelepel kerriepoeder 
•  1 theelepel  olijfolie
•  1 eetlepel olijfolie 
•  1 theelepel sojasaus
•  4 sneetjes casinobrood 
•  1 theelepel citroensap
•  100 gram Chinese kool (1 blad) 
•  3 eetlepels knoflooksaus
•  1 bosuitje 
•  4 lange houten prikkers

voor de garnering:
•  4 dunne plakjes 

winterwortel

Programma
 
MEIVAKANTIE: 20 april tot 6 mei

WEEK 19  (6 t/m 10 mei)
Maandag 6 mei Start Ramadam;  
 Start Centraal Examens (CE) 
 werkweek 1M 
 MAS 2M
 Beroepsstage 3M
Dinsdag 7 mei  CE Biologie KB 
 werkweek 1M
 MAS 2M
 Beroepsstage 3M
Woensdag 8 mei CE Biologie BB
 werkweek 1M
 MAS 2M
 Beroepsstage 3M

Donderdag 9 mei CE Maatschappijleer KB
 CE Biologie TL
 MOLgesprekken leerjaar 3
Vrijdag 10 mei  CE Dans TL
 CE Nederlands TL
 
WEEK 20 (13 mei t/m 17 mei)
Maandag 13 mei CE Maatschappijleer BB
 Cito-Vas leerjaar 2 
Dinsdag 14 mei CE Geschiedenis TL
 Cito-Vas leerjaar 2 
Woensdag 15 mei CE Nederlands KB
 CE Frans TL
 Cito-Vas leerjaar 2
Donderdag 16 mei CE Nederlands BB
 CE Wiskunde TL
  Cito-Vas leerjaar 2
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Vrijdag 17 mei CE Engels KB
 CE Engels TL
                             Cito-Vas leerjaar 2

WEEK 21  (20 t/m 24 mei)
Maandag 20 mei CE Engels BB
                                 CE Maatschappijleer TL
Dinsdag 21 mei Studiedag Maatwerk
Donderdag 23 mei  Leerlingbespreking  

leerjaar 1
 Locatiecarrousel ROC-VA  
 leerjaar 3

WEEK 22  (27 t/m 31 mei)
Dinsdag 28 mei  Leerlingbespreking  

leerjaar 2 en 3
Donderdag 30  Hemelvaartsdag,  

leerlingen zijn vrij
Vrijdag 31 mei Leerlingen zijn vrij.
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