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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  

In deze nieuwsbrief geven we jullie een korte terugblik op een aantal activiteiten uit de 1e periode. Ook 
blikken we alvast vooruit naar de komende periode waarin bijzondere activiteiten en gebeurtenissen staan 
gepland. Deze en volgende nieuwsbrieven komen op de website te staan, zodat u de informatie altijd terug 
kunt vinden. 

Ik wens jullie veel leesplezier !  

Christine Kooitje, locatie directeur Zuyderzee Lyceum Junior en locatie X-tuur  

 

Op naar een High Performing School  
We zijn op weg om High Performing School (HPS) te worden, een intensief ontwikkeltraject. Het concept 
High Performing Schools is een onderwijskundige vertaalslag van 'High Performing Organizations', 
ontwikkeld door André de Waal. 
Een 'High Performance'-organisatie is een organisatie die significant betere resultaten behaalt dan 
vergelijkbare organisaties, gedurende een periode van tenminste vijf jaar, door zich op een gedisciplineerde 
manier te concentreren op datgene wat echt belangrijk is voor de organisatie.  
Ons doel is om het maximale te bereiken met onze leerlingen. Dat betekent niet dat iedere leerling naar het 
gymnasium gaat, maar wel dat we er alles aan doen om leerlingen zo goed mogelijk te laten leren en hen te 
laten excelleren binnen hun eigen mogelijkheden.  
Mocht u vragen hierover hebben of er meer over willen weten, neem dan gerust contact op met Christine 
Kooitje.  
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Inzet NPO-gelden 

 

De coronacrisis heeft impact gehad op de school en onze leerlingen. , De crisis heeft veel van ons 

onderwijspersoneel gevraagd en eventuele verschillen tussen leerlingen vergroot. Sommige leerlingen 

hebben een leervertraging opgelopen, een verminderde motivatie of hebben juist een ontwikkelingsspurt 

gemaakt.  

De overheid wil met het Nationaal Programma Onderwijs de scholen ondersteunen om met de gevolgen 

van de crisis om te gaan en verdere ontwikkelingen in de school te stimuleren. 

Voor de zomervakantie hebben wij geïnventariseerd bij leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hoe zij de 

periode hebben ervaren en waarvoor extra ondersteuning nodig is. Hieronder een greep uit de acties die 

wij voor komend schooljaar inzetten:  

• Extern en intern aanbod leren-leren; 

• Inzet van Cascade: Onderwijs Zorg Centrum voor diverse begeleiding; 

• Extra onderwijsondersteuning binnen de school (ook voor specifieke vakken); 

• Extra aanbod in steunlessen en een huiswerkklas; 

• VWO+ impuls; 

• Extra aanbod in activiteiten buiten school op gebied van cultuur/sport/gastcolleges/zorg;  

• Extra aandacht voor executieve vaardigheden binnen de mentorlessen.  

 

Leerlingbespreking.nl 

Naast de traditionele rapportvergaderingen zijn we voor het tweede jaar op rij gestart met de tool 
Leerlingbespreking.nl. Het doel van deze tool is: gerichte feedback geven, efficiënter vergaderen en meer 
leerlingbetrokkenheid. De betrokkenheid van de leerling kan als startpunt van het eigenaarschap van eigen 
leren worden gezien. We praten niet óver de leerling, maar mét de leerling en laten de leerling zelf 
reflecteren op het leerproces. De leerling doet met deze tool actief mee tijdens het driehoeksgesprek 
tussen leerling, ouder en mentor.  

De leerlingen ontvangen op 23 november een digitaal rapport met feedback van alle vakdocenten. Deze 
feedback gaat niet alleen over cijfers en resultaten, maar ook over o.a. inzet, motivatie, keuzes en 
uitdaging. De leerling kan aan de hand van de feedback een plan van aanpak (PvA) schrijven samen met u. 
Tijdens de mentorles zal ook aandacht worden besteed aan het schrijven van een PvA. De vakdocent bekijkt 
samen met de leerling of het PvA voldoet en herinnert de leerling tijdens de vaklessen aan de gemaakte 
afspraken.  

Mocht uw zoon/dochter worden ingepland voor de ouderspreekavond op dinsdag 14 december, dan kan 
het PvA een leidraad zijn. 
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Culturele activiteiten leerjaar 1 t/m 3 

De coronamaatregelen werden na de zomervakantie soepeler en dus waren we de afgelopen maanden in 

de gelegenheid om met onze leerlingen leuke activiteiten te beleven. 

Zo deed leerjaar 1 mee aan het Nationaal Schoolontbijt, bezocht leerjaar 2 theater ’t Voorhuys voor een 

voorstelling “Amar speelt Ali” en bezocht leerjaar 3 het Forum in Groningen. Hieronder een kleine 

impressie van enkele activiteiten.  

 

 

Schrijfster op school 

 

Margje Woodrow: “Blij van zo veel enthousiasme”. 

Elk jaar organiseren de sectie Nederlands en de mediatheek van het Zuyderzee Lyceum een bezoek van een 

bekende schrijver of schrijfster. Dit jaar had de onderbouw de eer om jeugdboekenschrijfster Margje 

Woodrow te mogen ontvangen. 

Ter voorbereiding op Margjes komst hebben alle leerlingen een boek van haar gelezen en hier in duo’s een 

voorpagina van een krant over gemaakt. Bij aankomst werd Margje overweldigd door alle krantenpagina’s 

van haar boeken (die door het juniorgebouw opgehangen waren). Ze was zo blij verrast dat ze aan het eind 

van de ochtend van alle voorpagina’s een foto heeft gemaakt om ze thuis rustig te gaan lezen. 
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Met boeiende lezingen over een aantal van haar werken was zij een inspiratie voor de leerlingen van 

leerjaar 3 van het Zuyderzee Lyceum. Andersom vroeg zij de leerlingen ook om inspiratie voor haar 

volgende boek. Vele goede ideeën van de leerlingen volgden en we kunnen niet wachten om er eentje 

terug te vinden in haar volgende boek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat……? 

• Wij sinds kort een spellenkast hebben op het Junior? Deze kast is gevuld met gezelschapsspellen 

die leerlingen tijdens een vrij moment met elkaar kunnen spelen; 

• Begin volgend jaar er weer een lustrummusical is van het Zuyderzee Lyceum? Meer informatie 

hierover vindt u elders in deze nieuwsbrief; 

• Onze informatieavond voor leerlingen uit groep (7 en) 8 goed bezocht is?; 

• Er tijdens de dag van de Franse taal een speurtocht door de school was uitgezet? Asterix en Obelix 

hadden de hoofdrol en zelfs Marie Antoinette liep door het gebouw! 
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VWO+ 

Wat is het vwo+? 

 

Het vwo+ is voor alle leerlingen die deelnemen aan het vwo (en de h/v klas) op het Zuyderzee Lyceum. De 

ambitie van het vwo+ is, om alle leerlingen op zijn of haar niveau te laten presteren, zodat de leerlingen 

met plezier en motivatie naar school gaan en zichzelf blijven ontwikkelen.  

Het Zuyderzee Lyceum wil het programma van het vwo uitdagender maken en de lessen verrijken en meer 

laten aansluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen. Het doel is om leerlingen meer intrinsiek 

gemotiveerd te laten zijn voor het leren en ook het ‘leren leren’ te bevorderen, meer vakoverstijgende 

projecten te ontwikkelen en meer te differentiëren binnen de vaklessen. 

Dit schooljaar zijn we met de eersteklassers in periode 1 gestart zoals we elk schooljaar doen. Leerlingen 

kregen twee uur in de week reguliere mentor-lessen. In periode 2 en 3 starten we met het aanbieden van 

een verrijkings-uur op dinsdag het eerste uur.  

Dit uur is ter vervanging van één mentorles. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor een verrijkings-cursus. 

De leerlingen kunnen kiezen uit: Chinese Taal en Cultuur, Astrologie, BreinYogaTraining, Algemene 

Muzikale Vorming en Studievaardigheden.   

Vanaf periode 3 zal ook de workshop Schaken & Dammen worden aangeboden.  

 

Naast de keuzevrijheid behoudt de mentor het recht om de leerling deel te laten nemen aan de cursus 

Studievaardigheden. De mentor heeft de mogelijkheid om leerlingen in kleinere groepen te spreken en 

krijgt door de feedback van de cursusleiders een beter inzicht in de leerstrategieën van zijn mentor-

leerlingen.  

 

Via deze link kunt u het gehele aanbod van het vwo|+ terug zien in de vorm van een video-pitch: 

https://youtu.be/cU-bKAhWli8 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcU-bKAhWli8&data=04%7C01%7Cs.vermooten%40zuyderzeelyceum.nl%7C09d383a2dfb54be8f3ac08d9a2d27c45%7C972c442b02cd4ba28ae1ee375f6e7aba%7C0%7C0%7C637719847169177235%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=a0fo0mafReyhmD2hhe9mJvRigrN1Sd7CarpuxvPREn8%3D&reserved=0
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De Ouderklankbordgroep zoekt nieuwe leden 

Op het Zuyderzee Lyceum is er een Ouderklankbordgroep (OKG) actief. Hierin zitten betrokken ouders van 

leerlingen van het Junior en Senior. Doordat een aantal kinderen het afgelopen jaar examen heeft gedaan, 

is er een aantal ouders afgetreden. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe ouders met frisse ideeën. 

Op dit moment zitten er nog vijf ouders in de OKG van wie vier ouders de kinderen al op het Senior hebben. 

We willen dus heel graag ouders van kinderen op het Junior Lyceum erbij hebben, maar ouders met 

kinderen op Senior zijn ook zeker welkom. In eerste instantie zouden wij graag vier nieuwe ouders willen 

verwelkomen. 

Wat doet de OKG? 

De functie van de OKG is om een klankbord te zijn; een verbinding tussen school en ouders. De 

schoolleiding hecht groot belang aan goed contact met ouders en ouderbetrokkenheid. Door middel van de 

klankbordgroep kunnen ouders gevraagd en ongevraagd feedback geven, reflecteren, adviseren en 

evalueren. Onze kerndoelen zijn: 

- Het onderwijs aan onze leerlingen, voortdurend verbeteren waar nodig en mogelijk; 

- Werken aan korte en duidelijke communicatielijnen en borging van onderwijskwaliteit.  

U kunt uw opmerkingen, zorgen, tips en tops richten aan de ouderklankbordgroep via de mail. Mailadres: 

wilmasieders@outlook.com 

De school gaat samen met de OKG dit jaar een aantal thema-avonden organiseren waarbij sprekers worden 

uitgenodigd en waarbij u als ouders vanzelfsprekend van harte welkom bent om met ons mee te denken en 

te praten. De thema’s die voor dit jaar o.a. op de agenda staan zijn: ‘zorg’, ‘ouders en school’ en ‘de nieuw 

te bouwen campus’. Ideeën en suggesties voor een thema-avond zijn van harte welkom. 

Belangstelling? Neem contact op met Wilma Sieders. 

Samen maken we de school sterk!  U kunt reageren via bovenstaand emailadres. 

 

Namens de leden van de Ouder Klankbord Groep, 

Wilma Sieders 

 

 

 

 

 

mailto:wilmasieders@outlook.com
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Nieuws uit de mediatheek. 

Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen lezen. Lezen vergroot je woordenschat, wat weer helpt 

om beter te worden in begrijpend lezen. Lezen is ontspannend en het is heerlijk om je even mee te laten 

voeren naar een andere wereld. Wij proberen het leesplezier onder de leerlingen te vergroten door 

bijvoorbeeld schrijvers uit te nodigen. Özcan Akyol gaf op 8 september een lezing aan de 4e klas havo/vwo. 

Hij vertelde hoe zijn leven veranderde toen hij met literatuur in aanraking kwam. Ook voor de leerlingen 

van de 3e klas hebben wij een schrijfster uitgenodigd. Op donderdag 11 november kwam Margje Woodrow 

vertellen over haar boeken. 

 

Aan het begin van een nieuw schooljaar krijgen de brugklassen van het Junior en de Bonifatius mavo een 

introductieles in de mediatheek. Tijdens een introductieles leggen wij de catalogus uit en vertellen we hoe 

het lenen in zijn werk gaat. Met de “Aura Libraryapp” kunnen leerlingen lenen, verlengen, reserveren en 

zoeken in onze eigen catalogus Aura. De app kan gewoon op de mobiele telefoon of IPad gedownload 

worden. De mediatheek heeft een eigen website waar informatie op staat over de mediatheek en de 

collectie. Neem gerust eens een kijkje op de website. 

Vrijwilligers 

De mediatheek is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dankzij de vrijwilligers kan de mediatheek vijf dagen per 

week open zijn. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Petra Scholtens 

p.scholtens@zuyderzeelyceum.nl 

     

De musical (lustrumviering) 

Eenmaal in de vijf jaar organiseert het Zuyderzee Lyceum een grote musical. Ditmaal zal deze musical in het 

theater ’t Voorhuys worden gehouden. Reserveer alvast de uitvoeringsdata: 26 en 27 januari 2022! 

Brainstorm 

Na brainstormsessies met leerlingen is er een script geschreven door vijf mensen. Zowel tekst als muziek 

wordt door de leerlingen en het personeel geschreven. Inmiddels zijn er in twee maanden al meer dan 100 

mensen betrokken bij de musical. Talent is er weer in overvloed: acteurs en actrices, mensen voor licht & 

geluid, grime, decor, kleding, PR tot en met de backing vocals en orkestleden. Wat een genot om iedereen 

zo enthousiast te zien! 

 

 

 

https://zuyderzeecollege-emmeloord.auralibrary.nl/auraicx.aspx
mailto:p.scholtens@zuyderzeelyceum.nl
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De muzikale leiding is handen van Klaas Boersma en Jordy Hoekstra. De productie zelf wordt gedaan door 

Marcel Kroes. 

Inmiddels bruist het op de donderdagmiddag van de acitiviteiten.  

Na de auditieronden in september zijn de toneelrollen verdeeld en inmiddels hebben de acteurs en actrices 

de eerste repetities achter de rug.  

Het verhaal 

Het verhaal gaat over een directeur die de nieuwe Campus opent met een speech waarin hij duidelijk 

maakt dat iedereen met plezier en in pais en vree samenwerkt… althans in zijn wereld. De harde 

werkelijkheid wordt echter duidelijk wanneer twee rivaliserende bendes het onderwijs flink verstoren 

ondanks dat de docenten de trein op de rails proberen te houden. Ook medeleerlingen krijgen het zwaar te 

verduren. 

Zoveel turbulentie in een nieuwe school… als dat maar goed komt!  

En of het goed komt, dat kunt u natuurlijk komen bekijken en beluisteren op één van de vier voorstellingen 

op 26 en 27 januari 2022 in theater ’t Voorhuys. 

 

Hoe de kaarten kunnen worden besteld zal binnenkort via verschillende media bekend worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuwsbrief  
 

November - 2021 

 

 

 

 

 

Agenda, vakanties en vrije dagen tot de kerstvakantie. 

Week Datum  Tijd Voor wie Wat 
Overige 
informatie 

Week 47 ma 22 nov  Hele locatie Start periode 2  

 di-23-nov Hele dag Docenten Leerlingbespreking 
Leerlingen hebben 
een thuiswerkdag 

 Week 48 Ma 29 nov 
 16.00 – 
21.30 Klas 1 en 2 Mentorspreekavond Facultatief 

 di-30-nov 
 Vanaf 
12.10 uur Hele locatie Sinterklaasviering  

Week 49 di-7-dec 
13:00 - 
16:00 uur Docenten Studiedag/ontwikkeldag 

Leerlingen vanaf 
12:10 uur vrij 

Week 50 Di 14 dec 
15.30 – 
21.00 Hele locatie Ouderspreekavond  

Week 52 
24 dec t/m 
9 jan     Kerstvakantie   

      

 
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de mentor van uw zoon/of dochter of een van de 
coördinatoren of directeur.  

Met vriendelijke groet,  

Zuyderzee Lyceum team Junior 

 


