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KIEZEN 
Kiezen voor het Zuiderlicht 
Kiezen voor het Zuiderlicht: omdat dansen, 

sport & bewegen, koken en kunst & cultuur bij 

jou passen.

En omdat…
• Alle leerlingen de afgelopen jaren GESLAAGD 

zijn.

• Wij GOED BEREIKBAAR zijn met tram 16-24-

3-4 en met de Noord-Zuidlijn.

• Wij MAATWERK bieden. Bijvoorbeeld een 

vak op een hoger niveau volgen, versnellen, 

verbreden en verdiepen.

• Wij een KLEINE EN GEZELLIGE SCHOOL in 

de Pijp zijn waar iedereen elkaar kent.

• Wij aandacht besteden aan 21th CENTURY 

SKILLS, waaronder ICT onderwijs, 

burgerschap en sociale & culturele 

vaardigheden.

• Wij extra ondersteuning bieden in de vorm van 

KEUZEWERKTIJD-UREN.

• Naast de reguliere vakken bieden wij 

de mogelijkheid aan om te kiezen 

voor EXTRA PRAKTISCHE VAKKEN 

zoals: dans+, sport & bewegen, 

wereldkeuken en kunst & cultuur.

• Onze mentoren je COACHEN en je 

begeleiden bij je STUDIELOOPBAAN.

• Wij ZORG OP MAAT en 

hulp bij dyslexie 

en dyscalculie 

aanbieden. 



ACTIVITEITEN
Dans, kunst & cultuur, sport & bewegen, koken. 

En verder:

• Theater en museumbezoek

• Muziek

• Drama

• Sport: o.a. bowlen, zwemmen, schaatsen,   

Topscore

• Introductiedagen 

• Pestworkshops

• Werkweken voor de 1e en 3e klassen

• Vakoverstijgend projectonderwijs

• Maatschappelijke stage in het 2e jaar

• Beroepsstage in het 3e jaar

• Loopbaanbegeleiding 

• Sollicitatietraining

• Projecten voor goede doelen

• Schoolfeesten
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Reguliere klassen
De reguliere klassen hebben de keuze 

uit dans en/of lichamelijke opvoeding. 

Leerlingen die dans als passie hebben, 

kunnen auditie doen voor een speciaal 

geselecteerde dansklas. Deze leerlingen krijgen 

een extra dansles. De auditie hiervoor zal in juni 

2019 plaatsvinden.

VBBM-klas 
Heb jij talent voor dans en zang? Dan bieden 

wij een speciaal traject dat de leerlingen 

voorbereidt op een eventuele doorstroom 

naar een mbo-dansopleiding.

Binnen dit traject heb je een aangepaste 

lessentabel met veel dans- en zangvakken 

zoals o.a. ballet, PopTheatre-Musical-

UrbanDans (PTMUD) en ensemblezang. 

De reguliere vmbo-vakken volg je bij 

ons. De dans- en zanglessen volg je bij 

Lucia Marthas Institute for Performing Arts 

(Rustenburgerstraat 436). 

Audities VBBM-klas 
Om toegelaten te worden tot de VBBM-klas  

moet je eerst auditie doen. De auditie voor 

schooljaar 2019-2020 vindt plaats op zaterdag 9 

maart 2019 Kijk voor meer informatie op  

www.luciamarthas.nl



ONDERWIJS
ONDERBOUW 
Het Zuiderlicht College is een vmbo-school 

mét of zonder leerweg-ondersteuning (lwoo). 

De onderbouw (1e en 2e klas) is bedoeld voor 

alle leerlingen met een advies voor basis-, kader 

of theoretische leerweg. Onze school biedt 

onderwijs en zorg op maat. 

Maatwerk: Zicht op Talent!  
Het Zuiderlicht College probeert zoveel 

mogelijk aan te sluiten op  individuele talenten, 

interesses, leerstijlen en mogelijkheden van 

leerlingen. Leerlingen kunnen onderwijs op 

maat aanvragen. Voorbeelden van maatwerk 

zijn: verbreding, verdieping en niveauverhoging 

bij één of meer vakken. Maar ook: praktische 

opdrachten uitvoeren, extra ondersteuning 

krijgen óf op een andere manier getoetst 

worden. Verder is er de mogelijkheid om te 

versnellen, bijvoorbeeld door een examen al in 

leerjaar 3 te doen.

Keuze werktijd uren
De eerste en tweedejaars leerlingen kunnen 

zich via Magister wekelijks inschrijven voor extra 

ondersteuningslessen of talenturen.

Keuzecarrousel 
Per periode kan je kiezen voor een praktische

activiteit, zoals: sport & bewegen, 

dans & muziek, de wereld-

keuken of kunst & cultuur. 

Per periode kan het 

aanbod verschillen. 



Master Kunst Klas
Onze onderbouw leerlingen kunnen, naast hun 

reguliere lesrooster, kiezen voor extra verdieping 

in kunst & cultuur. Onder leiding van ervaren en 

gedreven (gast)kunstdocenten krijgen ze diverse 

kunstdisciplines aangeboden. De modules 

die aangeboden worden zijn onder andere: 

keramiek, fotografie, mode en mozaïek. 

Daarbij horen ook excursies naar diverse musea 

binnen Amsterdam, voor inspiratie en verbreding 

van hun algemene/culturele kunstbeleving. 

Info:www.masterkunstklas.nl 
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Toelating
Het niveau waarop je les gaat krijgen, wordt 

bepaald door het advies van jouw leerkracht van 

groep 8. Die geeft een advies. De uitslag van de 

citotoets kan ook invloed hebben op je advies.

Vakken en lessen
Je krijgt in de eerste klas heel veel vakken, die 

allemaal bij de onderbouw horen. Je ziet ze 

hiernaast.

Je krijgt meerdere malen per jaar een rapport. 

Tijdens het rapportgesprek vertel jij aan je 

ouders hoe het gaat, aan welke doelen je verder 

gaat werken en welke hulp je daarbij nodig hebt.

Jij en je ouders kunnen je cijfers, huiswerk en

aanwezigheid volgen via Magister.

Een les duurt 50 minuten. De eerste les begint 

om 8.30 uur, de laatste les is om 16.00 uur 

afgelopen, maar vaak ben je eerder vrij. 

Je krijgt een lesrooster waarop je kunt lezen 

welke lessen je op verschillende dagen hebt. 

VERZORGING

NATUUR/SCHEIKUNDE 

NEDERLANDS

ENGELS

MENS & MAATSCHAPPIJ

BEELDENDE VORMING

WISKUNDE

STUDIEVAARDIGHEDEN
FRANS

DRAMA

MUZIEK

LICHAMELIJKE OPVOEDING

DANS

MENTORLES

REKENEN

ICT

KEUZEVAKKEN

BIOLOGIE



BOVENBOUW
We bieden het profiel Zorg & Welzijn aan. Dit 

profiel kent naast het gemeenschappelijk deel, dat 

voor alle vmbo-opleidingen geldt, verschillende 

keuzedelen. Bijvoorbeeld: uiterlijke verzorging, 

sport & bewegen, ondernemen, horeca en dans.

Als je na het tweede jaar voor een ander profiel 

dan Zorg & Welzijn zou willen kiezen, is er binnen 

ZAAM (onze stichting met 24 scholen) een plek 

voor je gereserveerd op een anderen locatie. 

Elke vmbo-opleiding  geeft recht op doorstroom 

naar een mbo- opleiding naar keuze.



AANMELDEN & 
INSCHRIJVEN
Vanaf maandag 4 maart tot en met  

vrijdag 15 maart, dagelijks tussen 9.00 en 16.00 

uur op de administratie van de school: 

Karel du Jardinstraat 54.

CONTACTPERSOON
mw. A. Stevens

telefoon: 020 662 00 11

e-mail: zuiderlicht@zuiderlicht.org

www.zuiderlicht.org

BEREIKBAARHEID 

bereikbaar met het openbaar vervoer: 

tram 3, 4, 12, 16 , 24 en metro Noord-Zuidlijn 

(halte de Pijp)



OPEN DAGEN
WOENSDAG 30 JANUARI 14:00-19:00  
Karel du Jardinstraat 54

ZATERDAG 9 FEBRUARI 10:00-13:00 
Karel du Jardinstraat 54

ZATERDAG 9 FEBRUARI 13:00-15:00 
Info talentendansklas Rustenburgerstaat 438

LESMIDDAGEN 
zie info zuiderlicht.org

kijk op ZUIDERLICHT.ORG
MEER WETEN? 

bezoek 
de open dag 

en ontvang je eigen 
dopperfles
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