
VARIO

Het verhaal van Bana
‘Het is belangrijk voor mij om met 

mijn Nederlands vooruit te gaan’. 

Waarom je naar het
Vakcollege moet gaan.

‘Op deze school doe je meer met je 

handen, dat noem je praktisch’.

Dicht bij huis onderwijs 
in Lemmer

‘Ik kan nu lekker op de fiets

naar school’.

“Het is fijn 
wanneer je 
een school 

kiest waar je 
een goed 
gevoel bij 

hebt”
VARIO MAGAZINE // JANUARI 2022

Weet jij al waar jij jouw 
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OPEN DAGEN 2022

19 januari  X-tuur 

31 januari  Bonifatius mavo

1 februari  Vakcollege Noordoostpolder

2 februari  Zuyderzee Lyceum Lemmer 

3 februari  Zuyderzee Lyceum Emmeloord

INLOOPAVONDEN 2022 

14 februari Bonifatius mavo 

16 februari  Zuyderzee Lyceum Emmeloord

16 februari X-tuur 

17 februari Zuyderzee Lyceum Lemmer 

1 maart Vakcollege Noordoostpolder

VARIO MAGAZINE // VOORWOORD VARIO MAGAZINE // INHOUDSOPGAVE

INHOUDS
OPGAVE

VOORWOORD
Hallo leerling van groep 8 en misschien ook wel groep 7,

Voor het eerst dit jaar geven wij een magazine uit speciaal voor jou. Leerlingen die nu in de brugklas zitten, hebben hard meegehol-

pen om jou over hun ervaringen te vertellen. Misschien zie je nog wel een vriendje of vriendinnetje voorbijkomen! Op onze scholen 

vinden wij het namelijk belangrijk dat we elkaar kennen. Dat jij ons kent en wij jou, maar ook je jaargenootjes en andere leerlingen.

Eerst kort even iets over wie wij zijn. Bij ons kun je terecht voor het Vakcollege Noordoostpolder (vmbo-basis en kader), de Bonifatius 

mavo, het Zuyderzee Lyceum Emmeloord (mavo/havo brugjaar, havo t/m gymnasium), het Zuyderzee Lyceum Lemmer (vmbo  

inclusief lwoo t/m gymnasium), X-tuur (mavo, havo, vwo) en Caleido een internationale schakelklas. Zoals je ziet kun je bij ons voor 

heel veel opleidingen terecht van het praktisch werken met je handen tot het leren van bijvoorbeeld oude talen zoals het Grieks of 

het verhogen van je vaardigheden wiskunde. Het fijne van al onze scholen is, dat je ook makkelijk de overstap kunt maken, mocht je 

dit willen. Soms ben je ergens anders beter op je plek of wil je juist op meerdere niveaus kunnen leren.

Wij gaan jou in ieder geval helpen bij datgene wat jij wilt leren. Onze docenten zijn erop gericht om hoge verwachtingen waar te 

maken. We vinden het namelijk ook heel leuk en belangrijk om samen met jou je talenten te ontdekken en uit te vinden wat je met 

die talenten allemaal kunt doen. Wij hechten veel waarde aan cultuur, zang, dans en sport en werken door het jaar heen aan allerlei 

leuke en diverse projecten. Hier betrekken we ook mensen en bedrijven buiten onze scholen bij. Daarnaast bieden we talenturen en 

keuzevakken aan om je kennis te verbreden en te vergroten wanneer jij daar behoefte aan hebt.

We willen boven alles dat je een leuke tijd bij ons hebt, dat het je energie geeft, dat je mag zijn wie je bent. Je middelbareschooltijd 

beleef je tenslotte maar één keer.

Heel veel plezier bij de open dagen. Stel zoveel mogelijk vragen en lees lekker het magazine om ons alvast beter te leren kennen.

Tot gauw bij de open dagen!

Ellen Kruize
College van Bestuur
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‘Ik vond het meteen een leuke school’
Sven, Liam en Marinda hebben alle drie zonder twijfel voor de  

Bonifatius mavo gekozen. Ze wisten eigenlijk voor het keuzemo-

ment al dat ze voor deze school wilden gaan. Sven kende de school 

al van zijn zussen en ook de broer van Marinda zat op de Boni. Liam: 

‘Ik was er nog nooit binnen geweest en had alleen de online open 

dag gevolgd door corona, maar ik wist gewoon dat ik dit een leuke 

school zou vinden.’

Alle drie vinden ze de school groot genoeg. ‘Van mij hoeft de school 

ook echt niet groter’, vult Marinda aan. Daar zijn de twee jongens 

het helemaal mee eens. ‘De weg ken je hier binnen een dag, de 

nummers van de lokalen staan groot op de deur en alles boven de 

negen is boven. Makkelijk toch?’ zegt Liam.

Het spannendste vond Sven het kennismaken met de nieuwe klas. 

‘Al had ik er ook gewoon heel veel zin in. Ik kende niemand, maar 

nieuwe vrienden maken gaat heel snel. Ik heb ook echt een hele 

gezellige klas.’

Kamp
Ja, één van de eerste weken ga je bij de Bonifatius mavo al meteen 

op kamp. De beste manier om iedereen meteen te leren kennen. 

Ook hier zijn Sven, Liam en Marinda het over eens, het was echt 

niet spannend, alleen maar heel erg leuk. Liam vertelt: ‘Je bent met 

meerdere eerste klassen op kamp, maar je slaapt met de jongens 

uit je eigen klas op de kamer, drie dagen lang. We hebben gezwom-

men, gebarbecued, een dierenspel in het donker op de Lemelerberg 

gedaan en gewoon ook veel gelachen.’

Wat is er anders aan de middelbare school?
Natuurlijk gaat het op de middelbare school anders dan op de basis-

school. Zo heb je hier elke les een andere docent, die op zijn of haar 

eigen manier lesgeeft en heb je langere pauzes. Tijdens de pauzes 

mag je van het plein. Je krijgt een eigen kluisje voor je jas en andere 

spullen en als je te laat bent, krijg je een gele kaart. Bij de conciër-

ges moet je zelf uitleg geven waarom je te laat bent. Ook krijg je 

vakken die je op de basisschool niet hebt gehad en toetsen en huis-

werk. Sven: ‘Ik vond de eerste toets best spannend. Je hoopt niet 

dat je een slecht cijfer hebt.’ Het huiswerk vinden ze wel meevallen.  

Marinda: ‘Jullie moeten gewoon allemaal naar onze open dag  

komen!’

Kies je voor de Bonifatius mavo, dan krijg je in de eerste en tweede klas  

technologie en toepassing. Het eerste jaar maak je op een leuke manier kennis 

met de beginselen van dit vak, algemene techniek. In de eerste klas betekent dit 

dat je aan de gang gaat met kleine opdrachten als het maken van een telefoon-

houder, een poppetje die je gaat lassen of figuurzagen. Maar ook leren wij je de 

regels in een technieklokaal. 

Aan het einde van de tweede klas kun je voor TeTo kiezen als examenvak.  

In de derde klas noemen wij je dan een ‘vakkanjer’. Je kent de verschillende  

gereedschappen inmiddels uit je hoofd en gaat aan de slag met de lasersnijder 

bij ons op school. In de vierde klas ga je werken met opdrachten uit de praktijk. 

Dit betekent ook dat je naar bedrijven gaat om daar te leren.  

We gaan aan de slag met samenwerken, ideeën overbrengen, plannen en  

ook presenteren. Uiteindelijk maak je in de vierde klas een echt eindproduct.

BONIFATIUS MAVO

TECHNOLOGIE EN 
TOEPASSING (TETO) BIJ DE BONI 

In de eerste klas leggen wij je uit hoe je met de computer kunt 

werken. Zo gaan we uitgebreid aan de slag met Word, Excel en 

PowerPoint. Je krijgt voor Office365 je eigen account en een  

eigen e-mailadres. 

In de eerste lessen gaan we samen inloggen en laten we zien 

hoe je jouw account kunt gebruiken. Waarschijnlijk weet je al 

hoe dit werkt. Het op een juiste en nette manier opstellen en 

versturen van een e-mail is één van de vaardigheden waar we 

aan gaan werken. We doen dit aan de hand van twee leuke  

opdrachten, waarbij we kijken naar onderwerp, aanhef, nette 

zinnen en een juiste afsluiting van het bericht.

OneDrive
Misschien ken je die al en misschien nog niet. Op de OneDrive 

kun je al je documenten opslaan. Handig, want dan heb je ze al-

tijd bij je tijdens de lessen. Het is als het ware een ‘‘online USB’’. 

Word
We besteden uitgebreid aandacht aan Word. Hoe maak je een 

voorblad, een automatische inhoudsopgave, hoe voeg je  

afbeeldingen en tabellen toe en hoe gebruik je kopteksten.  

Dit doen we door een werkstuk over jezelf te maken. Je krijgt 

hier ruim de tijd voor in de les en uiteindelijk krijg je ook een 

cijfer. Na Word volgen PowerPoint en Excel, op die manier door-

lopen we de verschillende programma’s uit het Office365 pakket.

ICT-SKILLS

Beste leerling uit groep 7 of 8,

Wat leuk dat je het VariO magazine voor je hebt, met de pagina’s van 

de Boni. Je denkt misschien, huh, de Boni? Het is toch de Bonifatius 

mavo? Je hebt gelijk hoor, maar bij ons heeft iedereen het over de 

Boni. Wie weet jij volgend schooljaar ook wel. De komende periode is 

natuurlijk heel spannend voor je, want je krijgt straks een advies voor 

het voortgezet onderwijs van je meester of juf. Na het advies moet je 

ook nog voor een school gaan kiezen en dat is natuurlijk best moeilijk. 

Natuurlijk hopen wij dat je voor de Boni kiest als je een gl- of tl-advies 

krijgt, want wij vinden de Boni de leukste en de beste gl/tl school. Het 

is natuurlijk logisch dat wij dat zelf vinden. Op de Boni zitten in totaal 

ongeveer 425 leerlingen in klassen van niet meer dan 28 leerlingen. 

Het eerste jaar zitten er zelfs maximaal 24 leerlingen in de klas.  

We hebben een heel leuk team van docenten, instructeurs en niet te 

vergeten de conciërges, die jullie goed kennen en je in een hele leuke 

sfeer gaan begeleiden naar je diploma. Nogmaals, ik kan wel schrijven 

dat de Boni zo leuk is, maar dat moet je vooral zelf ervaren.  

Lees de pagina’s in het magazine maar goed door, bekijk de QR-code 

en het filmpje eens en kom vooral langs tijdens de open dag. Je moet 

natuurlijk niet alleen onze open dag bezoeken. Bezoek zoveel  

mogelijk scholen om zo een goed beeld te krijgen van de school waar 

jij de komende vier jaar wil zitten, want bij ons haal je in vier jaar tijd 

je diploma. 

Succes met je keuze en hopelijk tot ziens op de Boni.

Mark Brijan, locatiedirecteur

DE ERVARINGEN VAN 
DRIE EERSTEJAARS

Lees hier het 
verhaal van onze 
vierdejaars!

VARIO MAGAZINE // BONIFATIUS MAVO VARIO MAGAZINE // BONIFATIUS MAVO

Check de video van de Boni
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MEVROUW BERNHARD

PRAKTISCHE INFO

Hoi allemaal,

Ik stel me graag even voor. Ik ben Martine Bernhard en ben de 

coördinator van de onderbouw en daarnaast geef ik Nederlands. 

We spreken elkaar aan met mevrouw of meneer. De leerlingen 

zeggen dus mevrouw Bernhard tegen mij. Als coördinator van de 

onderbouw heb ik contact met jouw basisschool wanneer jij je 

bij ons aanmeldt. Halverwege jouw eerste jaar vertel ik ook nog 

even aan de basisschooljuf of -meester hoe het dan met je gaat, 

want het voortgezet onderwijs is best even wennen. 

Je mentor is voor jou het eerste aanspreekpunt. Ik kom soms de 

les binnenlopen, gewoon om te kijken hoe het gaat en om ieder-

een te leren kennen. Het kan ook zijn dat het even iets minder 

goed gaat in de klas. Dan kom ik samen met de mentor kijken 

hoe het beter kan. Ik vind het belangrijk dat je veel leert en dat 

er een duidelijke structuur is. Maar de sfeer in de klas vind ik 

minstens zo belangrijk. Als jij lekker in je vel zit, zal het leren ook 

beter gaan. Soms gaan we samen of met je ouders in gesprek 

als het een keertje niet goed loopt. 

Dan kijken we met elkaar hoe het beter kan.

Je krijgt bij ons voldoende tijd om aan alle nieuwe dingen te 

wennen. Zo zijn de lessen 45 minuten, heb je voor elk vak een 

andere docent en een ander lokaal en moet je er elke dag voor 

zorgen dat je de juiste boeken mee naar school hebt. Ook heb je 

huiswerk en moet je misschien wel een stuk fietsen naar school. 

Dan moet je goed leren plannen. Jouw mentor en alle andere 

docenten zullen je sowieso begeleiden en helpen. 

We zijn een kleine school, dus binnen een dag weet je de weg. 

Fijn toch!

Ik zie je graag op onze open dag. 

Veel groetjes,

Martine Bernhard

Mevrouw Schrijer (Sanne) is zorgcoördinator op de Boni. Zorgcoördi-

nator is een mooi woord voor een grote steun en toeverlaat als het 

even niet zo goed met je gaat. Zij is er dan ook voor alle leerlingen.

“Kom je straks naar de Boni, dan zorg ik ervoor dat ik je zo snel 

mogelijk goed leer kennen. Dat is fijn, want dat kan ik je beter  

helpen mocht dat nodig zijn. Dat snel leren kennen gaat ook ècht 

snel, want we gaan in één van de eerste weken al op kamp.”

Eigenlijk zie je mevrouw Schrijer al eerder, namelijk bij de brugklas-

avond. En mocht je het nou heel erg spannend vinden om naar het 

voortgezet onderwijs te gaan, dan kan het ook zo zijn dat je aan 

het einde van groep 8 al even met mevrouw Schrijer afspreekt om 

op deze manier alvast iets meer te weten te komen over je nieuwe 

school. “Ik ben er vijf dagen in de week en mijn deur staat altijd 

open voor iedereen. Heb je een korte vraag of wil je je verhaal kwijt? 

Het mag en kan allemaal.”

Verder heb je heel veel contact met je mentor. Hij of zij is eigenlijk 

altijd je eerste aanspreekpunt. Mevrouw Schrijer overlegt en  

bespreekt daarom ook altijd alles met je mentor. Ook kun je terecht 

in het supportlokaal. Daar zit mevrouw van Vilsteren en soms ook 

mevrouw Voesten. De supportdocent helpt je als je even vastloopt, 

een time-out nodig hebt of als je vragen over je huiswerk en plan-

ning hebt. Wij vinden het belangrijk dat jij je vertrouwd en veilig 

voelt op onze school. Omdat we klein zijn gaat dat gelukkig heel 

snel.

MAAK KENNIS MET 
MEVROUW SCHRIJER 

Adres: Bonifatius mavo

 Prof. Lorentzstraat 3, 8302 AS Emmeloord

Telefoon: 0527 613469

Website: www.bonifatius.nl 

Social media: Facebook: /bonifatiusmavo 

 Instagram: @bonifatiusmavo

 Tiktok: @toktokboni

Vmbo-profielen: Economie en Ondernemen (E&O), 

 Zorg en Welzijn (Z&W), Technologie en 

 Toepassing (TeTo), Economie, Landbouw

Extra aanbod: ICT-klas, Extra examenvakken, 

 Technologie en Toepassing (TeTo)

Aantal leerlingen: 400-450

VARIO MAGAZINE // CALEIDOVARIO MAGAZINE // BONIFATIUS MAVO

Ik ben Bana. Ik kom uit Eritrea. Ik ben 15 jaar oud. Ik wil later als verpleegster worden. 

En mijn hobby is voetbal. Ik zat ook bij de club, maar nu niet meer. Ik ben bijna al drie 

jaar in Nederland. Ik woon op Urk. Ik heb 2 broers en 3 zussen. Ik woon met mijn  

gezin in Nederland. Mijn oudste broer woont in Leeuwarden. En mijn zus woont in 

Lelystad. Mijn geboorteland is Eritrea. Eritrea is een mooi land vind ik. Eritrea is 5.127 

km. We hebben lekker eten. Er is geen oorlog in Eritrea, maar geen vrijheid. Ik ga 

terug naar Eritrea als het beter is. Omdat er geen vrijheid was moest ik uit Eritrea 

weg met mijn moeder en met mijn zussen. Eerst gingen wij uit Eritrea naar Ethiopië. 

En dan naar Nederland gekomen. 

Ik vind Caleido een goede school. Ik heb heel veel dingen geleerd. Het is ook  

belangrijk voor mij om mijn Nederlands vooruit te gaan. Ik heb in 2 klassen gezet. 

Eerst zat ik in klas A2A. En nu zit ik in klas B1a.  

 

Bana Meles Bahta

CALEIDO

HET VERHAAL VAN BANA

Caleido - onderwijs voor anderstaligen

Als onderdeel van Vario biedt Caleido-ISK onderwijs aan aan leerlingen 

van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. 

Leerlingen die naar Caleido komen zijn afkomstig uit verschillende lan-

den en hebben elk hun eigen verhaal. Waar de ene leerling met zijn of 

haar ouders is overgekomen uit een ander westers land omdat ouders 

hier gaan werken, kan een andere leerling hier zijn gekomen omdat hij 

of zij uit het land van herkomst moest vluchten vanwege oorlog. Voor 

alle leerlingen is Caleido een plek waar ze zich (weer) kunnen ontwik-

kelen, waar ze kansen krijgen en waar ze gezien worden. 

Het doel van de Internationale Schakelklas (ISK) is door middel van 

een aangepast onderwijsprogramma de anderstalige leerling  

optimaal voor te bereiden op het reguliere onderwijs. Elke leerling 

krijgt onderwijs op maat. Wij werken daarbij ook samen met het 

voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Zo kunnen 

leerlingen goed doorstromen, om daar een diploma te halen. 

Naast het leren van de Nederlandse taal is het onderwijs ook gericht 

op het integreren in de Nederlandse maatschappij. We willen de leer-

lingen datgene meegeven wat ze nodig hebben om deel te kunnen 

nemen aan onze samenleving. Zo gaan ze goed uitgerust hun toe-

komst tegemoet.

Jeroen Oosterhof 

Locatiedirecteur Caleido ISK

Check de video van Caleido

6 7



VARIO MAGAZINE // CALEIDOVARIO MAGAZINE // CALEIDO

NT2 
Regelmatig kom ik oud-leerlingen tegen in de supermarkt en dan 

maken we een praatje. Ze zijn altijd onwijs blij om je te zien en ge-

interesseerd in hoe het met me gaat. Ik ben dan ook nieuwsgierig 

naar hoe het met ze gaat nu ik ze niet meer in de klas heb. 

Ik vind het altijd zo mooi om te horen als ze lekker gaan op school, 

als ze het vervelend vinden dat ze zoveel toetsen hebben, maar 

tegelijkertijd heel gelukkig lijken, omdat ze weer kunnen ‘zeuren’ 

over school. 

Eigen verhaal
Onze leerlingen hebben allemaal hun eigen verhaal. Allemaal zijn ze 

weggehaald uit hun veilige omgeving. Sommige vanwege politieke 

redenen, andere vanwege financiële redenen. 

Op Caleido ben ik mentor van de uitstroomgroep en begeleid ik 

leerlingen bij de overstap naar het voortgezet onderwjis of mbo. Dit 

betekent dat ik veel gesprekken voer met de leerlingen, maar ook 

met ouders. Vaak bestaat er een onrealistisch beeld van de school-

loopbaan die kinderen in Nederland kunnen of moeten volgen. Het 

geeft mij veel voldoening om met elkaar tot een plan te komen, 

waarin we allemaal met de neuzen dezelfde kant op staan en de 

leerling zin heeft om de volgende stap te maken. 

Fijne werkplek
Wat ik zo fijn vind aan het werken op Caleido is dat we niet alleen 

bezig zijn met het aanleren van de Nederlandse taal. Natuurlijk 

volgen de leerlingen ook andere vakken, maar daarnaast helpen we 

ze ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling in de Nederlandse 

maatschappij. Het kan een enorme cultuurshock zijn voor leerlingen 

als ze in Nederland naar school moeten en enkel de Nederlandse 

taal leren helpt je niet om je veilig en weerbaar te voelen. Als ik 

merk dat een leerling niet lekker in z’n vel zit, dan maak ik dit graag 

bespreekbaar. Ik merk ook dat als leerlingen taalvaardiger zijn, ze 

eerder vertellen over wat ze voelen. We hebben binnen Caleido een 

veilige sfeer weten te creëren waarin leerlingen voelen dat ze hun 

verhaal kwijt mogen bij wie ze maar willen. Daar ben ik erg trots op. 

Soms is de casuïstiek te ingewikkeld om als mentor of docent op 

te lossen. Gelukkig hebben we binnen Caleido 

ook hulp van Re-care die gesprekken voeren met 

leerlingen, vanuit een interculturele invalshoek. 

De samenwerking is top en ook docenten leren 

veel van Re-care, wat weer fijn is in ons contact 

met de leerlingen. Kortom, het werken bij Calei-

do zorgt ervoor dat ik veel leer, van en met de 

leerlingen. Dat vind ik heel tof om elke werkdag 

te mogen ervaren. 

Marissa Meindertsma, Docente NT-2

Hallo, Ik ben Bahar. Ik kom uit Turkije. Turkije is echt mooie land. Turkije heeft 

heel veel eten. Ik heb een zusje en een broer. Mijn zusje gaat naar groep 2. 

Mijn broer woon in New York. Ik woon op Urk. Ik hou van Caleido. Alle docenten 

glimlachen op Caleido. Nederlands is moeilijk voor mij want Turkse taal zo 

anders bijvoorbeeld grammatica. Soms ik denk lijkt op Turks. Ik heb gezeten  

in klas A1A. Na de A1A werd ik B1A. Nu nog steeds zitten in klas B1A. Ik vind  

Nederlands echt moeilijk. Ik wil schoonheidsspecialiste worden daarom 

volgend jaar ga ik naar het MBO. 

Bahar Sağır

‘Mevrouw het zwarte heeft een mening (lees betekenis). Het 

gaat van donker naar licht. Als het zwart is zit je vast en als 

het lichter wordt kom je los.’

Docente Yvette van der Aa geeft een aantal klassen van  

Caleido één lesuur rots en water per week, dit doet ze  

samen met haar collega Joseph Kodoatie. Gedurende acht 

weken gaan de leerlingen aan de gang met weerbaarheid, 

waarin grenzen stellen en omgaan met emotie een grote 

rol speelt. Een belangrijk thema binnen rots en water is 

respect. Daarbij gaat het er onder andere om de ‘jij doet dit’ 

om te buigen naar ‘maar wat gebeurt er bij mij als jij dat 

doet’ en hoe leer ik daar goed op te reageren.

Bewustwording
Het belangrijkste doel is dat leerlingen bewust worden van 

actie en reactie. ‘Eigenlijk oefenen we om de ruimte tussen 

actie en reactie te vergroten waardoor je een betere keuze 

kan maken voor een rots-actie of een wateractie. Er wordt 

veel gelachen in de les. Door de ontspanning gaan veel 

van de leerlingen gapen, dit wekt altijd op de lachspieren’ 

geeft Yvette aan. 

‘In één van de lessen maken we met touw een cirkel om 

onszelf. Dit maakt meteen veel zichtbaar. Sommigen  

hebben een grote cirkel en juist degene met de meeste 

praatjes hebben vaak een hele kleine cirkel. Wat gebeurt er vervol-

gens als we bij elkaar de cirkel binnenstappen? Hoe voelt dat en 

wat vind je daarvan. Zeg je stop wanneer iemand te dichtbij komt?’

Positiviteit
De focus ligt op plezier en positiviteit. Negatief gedrag wordt zoveel 

mogelijk genegeerd. ‘De eerste drie lessen zijn altijd een beetje 

lacherig en dat is helemaal niet erg, het is toch een beetje gek om 

bewust te ademen, om jezelf te observeren waar je wat voelt. Soms 

vraag ik aan een leerling of ik zijn/haar gedrag voor de groep mag 

benoemen. Sommige leerlingen zijn erg beweeglijk waar de klas 

vaak op reageert. Als ik zeg dat dit bij de persoon hoort, dan is het 

voor de groep vaak al niet meer leuk om te reageren’, vertelt Yvette. 

Op Caleido zitten de leerlingen constant in een “storming”- fase. 

Rots en water helpt om een positieve sfeer en een gevoel van veilig-

heid te krijgen binnen de groepen. De opdrachten van de methode 

zijn leuk en duidelijk. Leerlingen vinden Rots en water in het begin 

wat ongemakkelijk maar vaak is er naar de 3e les een ommekeer 

en worden ze enthousiast. ‘En dat is superleuk’, zegt Yvette.

Combineren
De lessen van rots en water komen ook weer terug in haar eigen 

lessen culturele en kunstzinnige vorming. Zo wordt er bij CKV een 

boekje gebonden over rots en water waarin aantekeningen  

komen te staan. Alles is immers taal. ‘Ik noem CKV ook wel ‘het 

Nederlands in beweging met je handen en je ogen’, lacht Yvette.  

En als een leerling dan tegen je zegt ‘mevrouw ik word altijd zo 

rustig en blij in uw lessen’ dan is dat toch het mooiste compliment 

dat je kunt krijgen.’

Ik vind het was leuk. Ze luisteren naar ons wat we willen in 

school. Uit elke klas gingen 2 leerlingen hun eigen idee of 

wat ze willen op school opschrijven. We drinken iets, koffie, 

thee of limonade. Ze hebben alle ideeën opgeschreven. De 

volgende keer gaan we een idee bereiken. 

Groetjes! 

Baran en Baneen

HET VERHAAL VAN 
EEN DOCENTE

HET VERHAAL 
VAN BAHAR

ROTS EN WATEREERSTE DAG VAN 
LEERLINGENRAAD

PRAKTISCHE INFO

Emmeloord: Caleido Emmeloord:

 Nagelerweg 4, 8304 AB Emmeloord

 0527 – 63 59 30 

Lemmer: Caleido Lemmer:

 Lennastraat 14, 8531 JZ Lemmer

Social media: Instagram: caleido_isk

E-mailadres: info@caleido-isk.nl

Website: www.caleido-isk.nl
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Sinds 2020 doet ook het Vakcollege Noordoostpolder mee aan 

het Sterk Techniek Onderwijs. Dat wil zeggen dat wij allerlei 

extra activiteiten organiseren om leerlingen te enthousiasmeren 

om te kiezen voor een opleiding in de techniek, om na het vmbo 

door te gaan met een mbo-opleiding techniek. Vervolgens kun je 

dan aan het werk gaan of doorstuderen.

In onze regio Noordoostpolder/Urk werken de drie vmbo-scholen 

nauw samen met de drie mbo-scholen en het bedrijfsleven. Dat 

uit zich in stages en bedrijfsbezoeken.

Voor de opleidingen PIE en BWI hebben wij als Vakcollege  

doorlopende leerlijnen met ROC de Friese Poort. Dat wil  

zeggen dat leerlingen in leerjaar drie al kunnen beginnen aan de 

mbo-opleiding, die in het verlengde ligt van hun vmbo- 

opleiding. Deze route leidt rechtstreeks naar werk bij één van 

de bedrijven in onze regio. Natuurlijk is er in deze route ook nog 

volop gelegenheid om van opleiding te veranderen en om zelf je 

vervolgopleiding te kiezen. Uiteindelijk beslis je altijd zelf wat je 

kiest!

www.sterktechniekonderwijs.nl
www.techniektastbaar.nl

STERK TECHNIEK ONDERWIJS

Hallo leerlingen van groep 7 of 8 en beste ouders/verzorgers,

Het Vakcollege Noordoostpolder is een leuke en gezellige school voor 

de basis- en kader beroepsgerichte leerwegen. Wij richten ons op de 

praktisch ingestelde leerlingen (de doeners) en dat betekent dat je 

naast de theorie- veel praktijklessen volgt.

In het eerste jaar maak je al kennis met de drie profielen  

Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn en Techniek. Aan het 

einde van het eerste jaar maak je dan een voorlopige keuze voor  

één van deze profielen.

In de jaren daarna (leerjaar 2, 3 en 4) kun je je steeds meer verdiepen 

in het profiel, zodat je na het vmbo door kunt in het mbo en dan heb  

je al veel (praktische) kennis opgedaan. Natuurlijk krijg je nog veel 

meer lessen dan de praktijklessen en leer je ook veel buiten het lokaal 

en zelfs buiten de school. Denk hierbij aan stages, bezoeken aan  

bedrijven en nog veel meer. Zo kun je bij ons ook vakken op een hoger 

niveau volgen. Onze leerlingen vinden het een gezellige school en daar 

zijn wij trots op!

Ook organiseren wij voor ieder leerjaar veel activiteiten buiten de les-

sen om, zoals vieringen, excursies, schoolreisjes en een kamp.

Om een goed beeld te krijgen adviseren wij jullie -de toekomstige 

leerlingen- om vooral een aantal scholen te bezoeken om veel  

informatie te krijgen, te kunnen vergelijken en om de sfeer te proeven. 

Wij hebben de laatste jaren rond de 300 leerlingen en daarmee zijn 

wij een kleine school, met als voordeel dat wij onze leerlingen goed 

kennen. Naast onze school staat een mbo-school, de Friese Poort, 

waar wij nauwe contacten mee onderhouden. Veel leerlingen gaan na 

onze school dan ook verder bij ‘onze buren’ en zo ga je dan van vmbo 

naar mbo.

Maar eerst wens ik jullie veel succes bij de schoolkeuze!

Hopelijk tot ziens op één van onze avonden, maar vanzelfsprekend  

kunnen jullie ook langskomen op een ander moment of voor een 

proefles.

Met vriendelijke groet,

Herjan Reuten, 

Directeur Vakcollege 

Noordoostpolder

VARIO MAGAZINE // VAKCOLLEGE NOORDOOSTPOLDER VARIO MAGAZINE // VAKCOLLEGE NOORDOOSTPOLDER

VAKCOLLEGE
NOORDOOSTPOLDER Behalve de samenwerking met de Friese Poort voor de  

techniekopleidingen werken wij ook met hen samen voor de 

profielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn en de 

keuzevakken ICT en Sport & Bewegen.

Onze leerlingenklankbordgroep (LKG) en ouderklankbordgroep 

(OKG) komen vier keer per jaar bijeen om met de schoolleiding van 

het Vakcollege van gedachten te wisselen over het beleid en de 

gang van zaken op school. Deze betrokkenheid en inspraak wordt 

zeer gewaardeerd! Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om te par-

ticiperen in overlegorganen van de twee moederscholen: Zuyderzee 

Lyceum Emmeloord en het Emelwerda College.

Je maakt het op het Vakcollege!

Binnen onze school hebben we veel aandacht voor persoonlijke 

begeleiding. Jouw eerste aanspreekpunt heet bij ons een coach. We 

willen dat je trots kunt zijn op wie je bent, wat je kunt en dat je het 

beste uit jezelf haalt. Ook vinden wij het belangrijk om jouw ouders 

goed op de hoogte te houden. Dat doen we door middel van infor-

matie- en spreekavonden. Jouw loopbaan is ons uitgangspunt!

SAMENWERKEN MET 
ROC DE FRIESE POORT

INSPRAAK EN 
BETROKKENHEID

LEERLINGBEGELEIDING

Behalve de vaste (kern)vakken, die op iedere school worden 

gegeven zoals Nederlands, Engels, wiskunde en kunstvakken 

geven wij profielvakken en vrije keuzevakken. Bij deze laatste 

vakken geven wij de leerlingen een vrije keuze uit vakken 

als fotografie, EHBO, sport & bewegen, meubelmaken en de 

bijzondere keuken. Op deze manier proberen wij extra recht 

te doen aan de talenten van onze leerlingen.

KEUZEVAKKEN

Check de video
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Op deze school doe je meer met je handen, dat noem je  

praktisch. Er zijn veel leuke docenten. Je kunt kiezen tussen  

Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en Techniek, dit kies  

je pas aan het einde van je eerste jaar. 

Het Vakcollege is een school voor basis- en kaderleerlingen. 

Deze school is heel anders dan de basisschool. Wanneer je een 

probleem hebt of je zit ergens mee, kun je naar één van je  

docenten lopen of naar de zorgcoördinator 

gaan. 

Je hebt je pauzes met de eerste- en de twee-

deklassers. De boeken die je thuisbezorgd 

krijgt, moet je kaften en zorgen dat je ze zelf 

meeneemt. Je krijgt aan het begin van het 

schooljaar een kluisje waar je je spullen in 

kunt leggen.  

Welke profielen zijn er? 
Bij Zorg & Welzijn kun je koken en bakken, 

je leert over het kappersvak en je leert over 

verzorging. Bij Economie & Ondernemen leer 

je ICT-vaardigheden voor als je later iets met de richting ICT of 

detailhandel wilt gaan doen. Tenslotte kun je bij techniek veel 

dingen maken met hout en metaal. Ook kun je er leren installe-

ren. Je kunt dus heel veel kanten op bij onze school.

Hopelijk zien we je hier op het Vakcollege! 

Groetjes van Loraina en Cindy 

WAAROM JE VOOR HET 
VAKCOLLEGE MOET KIEZEN!

PRAKTISCHE INFO

Adres: Vakcollege Noordoostpolder

 Espelerlaan 70, 8302 DC Emmeloord

Telefoon: 0527 - 634588

Website: www.vakcollegenoordoostpolder.nl 

E-mail: info@vakcollegenoordoostpolder.nl 

Social media: Facebook: /Vakcollege-Noordoostpolder

 Instagram: @vakcollege_noordoostpolder

Opleiding(en): Vmbo-kb, vmbo-bb

Beroepsschool: Vakcollege Mens en Dienstverlenen, 

 Vakcollege Techniek

Vmbo-profielen: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), 

 Economie en Ondernemen (E&O), 

 Produceren, Installeren en Energie (PIE), 

 Zorg en Welzijn (Z&W)

Extra aanbod: Mbo-samenwerking

Onderwijsconcept: Algemeen

Levensvisie: Openbaar

Aantal leerlingen: 300

Wij proberen jou zo actief mogelijk te betrekken bij onze 

school door gebruik te maken van jouw talenten. Zo vinden 

we het leuk als je assisteert bij ouderavonden en presentaties 

of wanneer je gastheer/gastvrouw bent bij de open dagen. 

Ook kun je bij ons bijvoorbeeld basisschoolleerlingen bij tech-

niekopdrachten ondersteunen. 

In het kader van burgerschap zijn er maatschappelijke  

stages in en buiten de school. En ook is er een eigen  

webshop. Kortom: je hoeft je bij ons zeker niet te vervelen!

DE LEERLINGEN 
ACTIEF

Leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat kunnen bij ons 

leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) volgen, waarbij de 

lesstof in stapjes wordt uitgelegd.

LEERWEGONDERSTEUNEND
ONDERWIJS 

Kun je iets vertellen over de projecten op X-tuur en de  
samenwerking met organisaties buiten de school?
Op X-tuur hebben we ieder jaar een aantal projecten. In deze 

projecten ga je op een andere manier leren over bepaalde  

onderwerpen, dus niet uit een schoolboek. Je gaat eropuit om 

nieuwe dingen te ontdekken over bijvoorbeeld Schokland, een 

eerder project dat we hadden waarmee we een verband konden 

leggen met het vak geschiedenis. Ook hebben we bij een  

asielzoekerscentrum gekeken, dit paste dan weer goed bij  

aardrijkskunde zodat we ter plekke vragen konden stellen en  

zo nieuwe dingen te weten konden komen. 

De projecten zorgen er dus voor dat we op een andere manier 

kunnen leren, vaak in groepjes. Daarnaast zijn er ook veel  

mensen langs geweest om ons een kijkje te laten nemen in hun 

beroep om ons zo te inspireren. Denk bijvoorbeeld aan Omroep 

Flevoland; we kregen de kans om een kijkje te nemen achter de 

schermen bij hen. Voor veel andere activiteiten is het Cultuurbe-

drijf beschikbaar om ons te ondersteunen. 

Boyd – leerjaar 4

 

X-TUUR
Alle kinderen zijn uniek en dat vinden we belangrijk binnen X-tuur. 

Bij X-tuur staat jouw persoonlijke groei en ontwikkeling centraal: we 

volgen en stimuleren je ontwikkeling; op je eigen niveau, in je eigen 

tempo, met je eigen leerstijl. Op X-tuur heb je de regie over je eigen 

leerproces, je bent hier verantwoordelijk voor en je ontwikkelt kennis 

en vaardigheden die je nodig hebt voor een leven lang leren.

X-tuur werkt in een eigen leer- leefgemeenschap, gemaakt door jullie 

als leerlingen en iedereen die werkt op X-tuur. Ons doel is samen op 

te trekken in het onderwijs. Binnen onze leer- en leefgemeenschap 

werken mavo-, havo- en vwo-leerlingen zoveel mogelijk samen en 

volgen samen onderwijs als dat kan. Het gebouw waarin wij werken 

is een belangrijk onderdeel van onze leer- en leefgemeenschap. Sinds 

schooljaar 2019/2020 werken wij op een fantastische locatie aan de 

Nagelerweg. 

Onze visie
Wij geloven dat je als leerling van X-tuur in vrijheid en verantwoorde-

lijkheid zelf vorm moet kunnen geven aan je toekomst. Daarbij sluiten 

we zoveel mogelijk aan bij jouw ontwikkeling en talent, zodat jij kunt 

leren en kunt groeien. Elke schoolloopbaan is uniek, je volgt je eigen 

leerroute.

Ons doel
ZELF DENKEN EN SAMEN DOEN. Als je kiest voor X-tuur dan kies je 

voor een opleiding die je voorbereidt op de samenleving van de  

toekomst. Je leert zelfstandig te denken, nieuwsgierig te blijven en 

met andere leerlingen samen te werken, zodat je ook in de toekomst 

je weg weet te vinden in de maatschappij en hoe je samen met an-

deren vooruitgang kunt boeken. De missie van X-tuur is dan ook: zelf 

denken en samen doen. Door je de vaardigheden aan te leren die je 

nodig hebt in je verdere leven, je zelfstandigheid te geven en door je te 

leren samenwerken met anderen raak je gemotiveerd en kun jij  

compleet tot jouw recht komen.

Gerben Koops 

Locatiecoördinator en 

docent Frans X-tuur

HET VERHAAL VAN BOYD 

Check de video van X-tuur
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X-tuur (ik stuur) betekent dat jij het stuur van je (onderwijs-) 

proces in handen hebt. Dat kan best een zoektocht zijn en daar 

heb je begeleiding bij nodig. Na de introductieweek krijg je een 

coach aangewezen. Je coach is het eerste aanspreekpunt voor 

jou en je ouders. Samen met je coach ga je op zoek naar een 

plan van aanpak voor je schoolwerk. Een plan dat bij jou past. 

Dat is vaak best een zoektocht en gaat vaak met vallen en op-

staan. Dat geeft helemaal niks. Daar leer je van en daar geven 

we je de tijd voor. 

Daarnaast bespreekt de coach ook hoe het met je gaat. Dat  

vinden wij zeker zo belangrijk. Want met plezier naar school 

gaan is een voorwaarde om (goed) te kunnen leren.

De coachgesprekken zijn een kwartier per week. Maar gaat het 

goed? Dan kan het ook minder vaak plaatsvinden. Ook dat gaat 

in afstemming met jou.

Voor elke leerling proberen we de juiste coach te vinden. Als 

blijkt dat je iets anders nodig hebt dan wat je coach je biedt, of 

de coach denkt zelf dat je beter af bent bij iemand anders, dan 

kan er rond de herfstvakantie nog gewisseld worden. Want ook 

wij als coaches hebben onze eigen talenten en manier van  

coachen. 

Een paar keer per jaar hebben we een portfoliogesprek. Tijdens 

dit gesprek neem je je ouders/verzorgers en coach mee in een 

presentatie over jouw (leer-)proces. Waar sta je nu? Wat gaat 

goed? Waar wil je aan werken? Samen nemen we dan de  

leerdoelen door. Het belangrijkste vinden wij dat jij het naar je 

zin hebt op school én het beste uit jezelf haalt. 

De coach mag je volgen, bewust maken, helpen waar nodig en 

de grenzen aangeven. Het zou supertof zijn als ik dat volgend 

jaar mag doen. Dus wie weet tot op X-tuur.

Suzan van Eerdt – coach en docent drama X-tuur

JIJ HEBT HET STUUR 
IN EIGEN HANDEN

PRAKTISCHE INFO

Adres: X-tuur

 Nagelerweg 4, 8304 AB Emmeloord

Telefoon: 0527-635980

Website: www.x-tuur.nl 

E-mail: info@x-tuur.nl

Social media: Facebook: /xtuur/

 Instagram: @xtuur_emmeloord

Opleiding(en): Atheneum (vwo), havo, mavo

Extra aanbod: Laptop-/tabletonderwijs

Onderwijsconcept:  Gepersonaliseerd leren, 

 Zelfsturend voortgezet onderwijs

Levensvisie: Openbaar

Aantal leerlingen: 80

Kun je iets vertellen over het maken van een planning? 
Hoe ziet een dag eruit op X-tuur? 
Een planning maken is best lastig, want voor iedereen is de perfecte 

planning anders. Sommige kinderen hebben een dagplanning,  

terwijl anderen hun werk liever verdelen in periodes. Ook is  

iedereen ergens anders met zijn/haar werk, waardoor je nooit alle-

maal dezelfde planning kan hebben. Gelukkig krijgt iedereen in het 

begin van leerjaar één een startplanning. Daarin staat wat je on-

geveer per week moet maken, en als je een andere planning fijner 

vindt, krijg je altijd genoeg hulp van jouw coach of docenten!

De meeste dagen op X-tuur heb je s ’ochtends de instructies en kun 

je in de middag hard aan het werk met je eigen planning of een 

gezellig gesprek houden met jouw coach. De pauzes zijn ook altijd 

superleuk. In de zomer lekker op de skatebaan en in de winter met 

de vriendengroep een leuk spel spelen. Een dag op X-tuur is nooit 

hetzelfde. Maar een ding hebben ze allemaal gemeen. Het is  

supergezellig en leerzaam!

Annefleur – leerjaar 2

HET VERHAAL 
VAN ANNEFLEUR 

Waarom heb je voor X-tuur gekozen? 
Hoe voel je je nu op X-tuur na een tijdje op school? 
Ik heb voor X-tuur gekozen omdat het beter voelde dan op andere 

scholen. Ik voel me hier goed, ik vind het hier leuk en het is niet 

zoals ik had verwacht van de middelbare school. Ik dacht echt dat 

ik de middelbare school stom zou vinden, maar hier vind ik het best 

leuk. Je hebt hier ook eigenlijk alleen huiswerk als je op school geen 

tijd hebt om het te maken Je mag zelf ook je planning maken en 

bepalen wanneer je je toetsen maakt. Dat vind ik ook fijn want dan 

kun je ook gewoon doen wat je kunt en hoef je niet zo snel.

Niklas – leerjaar 1

HET VERHAAL 
VAN NIKLAS  

Hoe ben je begonnen op X-tuur? Welke ontwikkeling heb je 
doorgemaakt?
Aan het begin van klas 1 vond ik het moeilijk om een hele planning 

te maken voor het hele jaar en kon ik mij niet de hele dag concen-

treren op mijn schoolwerk. Maar de coaches helpen daar heel goed 

bij. Ik kan nu veel beter plannen en organiseren en heb meer moti-

vatie om te werken. Aan het begin van het schooljaar heb ik nooit 

zoveel motivatie om te werken, want dan heb je net vakantie gehad 

en is het moeilijk om je te concentreren op school.

Savannah – leerjaar 3 

HET VERHAAL VAN SAVANNAH  
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Waarom ik voor deze school heb gekozen?
Ik heb voor het Zuyderzee Lyceum gekozen omdat ik het fijn vind 

dat er gewerkt wordt met boeken en een iPad en dat het er gezellig 

uitziet. Op de online rondleiding zag ik dat de leraren best wel aar-

dig waren.

Ik vind het ook prettig dat we het Zuyderzee Lyeum junior en het 

Zuyderzee Lyceum senior hebben. De eerste t/m de derde klassen 

zitten in het ‘junior gebouw’ en de vierde t/m de zesde klassen zit-

ten in het ‘senior gebouw’. 

 

Ik vind het leuk dat de hele eerste klassen tegelijk samen pauze 

hebben, dan zie ik mijn oude klasgenootjes ook nog eens. Ook is 

het fijn dat de leraren de namen van de leerlingen in de klas al heel 

snel kennen. Het was natuurlijk wel heel spannend om opeens in 

een nieuwe klas te komen.

 

Vriendelijke groet Sven van Campen.

De voordelen: 
1. Soms ben je tussendoor een uurtje vrij.

2. Je bent veel vrijer dan op de basisschool. 

3. Je kunt ook vroeger uit zijn of later moeten 

 beginnen in de ochtend.

Een tip voor jullie is:
Begin nu alvast met zoeken op het internet:

• Wiskunde (ZEKER doen)

• Nw = biologie over het menselijk lichaam

• Geschiedenis over het begin van jagers en boeren

• Aardrijkskunde alvast de atlas leren kennen

Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben en hopelijk tot volgend 

jaar.

Groet, Niek Henselmans

HET VERHAAL 
VAN SVEN

DE VOORDELEN EN TIPS 
VOLGENS NIEK

ZUYDERZEE LYCEUM 
EMMELOORD 
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

 

Het Zuyderzee Lyceum Emmeloord is een openbare school voor  

voortgezet onderwijs. Onze school telt bijna 1100 leerlingen. Dat zijn er 

best veel. Toch merk je dit niet als je op school bent. Je krijgt namelijk 

les in één van onze gebouwen (locaties). Daar leer je iedereen snel 

kennen en voel je je snel thuis. 

Met de niveaus mavo/havo, havo, havo/atheneum, atheneum en  

gymnasium in combinatie met vwo+, richten wij ons op drie 

elementen: talent, ontwikkeling en passie (TOP). Deze drie elementen 

staan op de gevel van onze school. Bij het vervolgonderwijs en het 

bedrijfsleven is kennis alleen niet genoeg. 

Een goede studie-, beroeps-, en levenshouding zijn 

van groot belang om goed in het leven te staan.  

Wij hebben aandacht voor wie je bent in een  

gezellige en boeiende leeromgeving. 

 

We hopen jullie snel te ontmoeten bij ons op school.

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Berends en Christine Kooitje

Locatiedirecteuren Zuyderzee Lyceum Emmeloord

Emmeloord

Hallo ik ben Debra-lynn uit E1MHa. Ik heb voor deze school 

gekozen omdat ik goede verhalen hoorde over deze school. 

Van de folders die ik meekreeg om een school uit te kiezen, 

vond ik die van het Zuyderzee Lyceum het leukst. Hij sprak 

me gelijk aan. Ik vind dat deze school mij veel mogelijkheden 

biedt. 

Ik vond het in het begin wel spannend met wie ik in de klas 

zou komen. Ook vond ik het spannend of ik alle lokalen 

zou kunnen vinden en hoe alle docenten zouden zijn. 

Door de rondleiding door de school, die ik de eerste 

week kreeg, en door goed op de bordjes te kijken was 

de weg gelukkig zo gevonden. Ook kun je natuurlijk 

klasgenoten vragen of ze met je meelopen.

Het huiswerk is natuurlijk veel, maar als je het goed verdeeld, 

de lessen goed volgt en de tijd ervoor neemt is het niet zo-

veel als het lijkt. Je snapt het dan beter en sneller en zo gaat 

je huiswerk ook sneller. 

Voor alle kinderen die een school moeten kiezen zeg ik:’ kies 

niet te snel’. Het is fijn wanneer je een school kiest waar je 

een goed gevoel bij hebt. Zo heb ik ook voor deze school 

gekozen.

Groetjes Debra-lynn

HET VERHAAL 
VAN DEBRA-LYNN

Het vwo+ is voor alle leerlingen die deelnemen aan het vwo 

(en de havo/vwo klas) op het Zuyderzee Lyceum. Ons doel is, 

om jou als leerling op jouw niveau te laten presteren,  

zodat je met plezier en gemotiveerd naar school gaat en  

jezelf blijft ontwikkelen.

Binnen het vwo+ is bij de mentoren en vakdocenten veel 

kennis over meer- of hoogbegaafdheid. Wij vinden de relatie 

tussen de docent en jou als leerling erg belangrijk. Leren is je 

iets eigen maken, het verleggen van je eigen grenzen in ken-

nis en vaardigheid. Dat betekent dus dat je je onzekerheden  

aangaat en fouten mag maken om van te leren. 

De docent zal jou zo goed mogelijk in dit leer-

proces begeleiden. Dit wordt binnen de lessen 

op verschillende manieren ingezet, zoals het 

aanbieden van extra leerstof of verdiepende of 

verbredende opdrachten.

Meer informatie

Op het Zuyderzee Lyceum vinden we sport en bewegen voor 

onze leerlingen erg belangrijk. Niet alleen omdat het goed 

voor je lichaam is, maar ook omdat je veel samenwerkt met 

de andere leerlingen op een veilige, actieve en plezierige  

manier. Op de basisschool heet het vak ‘gym’, maar op het 

Zuyderzee Lyceum is de naam ‘Lichamelijke Opvoeding’ 

(L.O.). Dit zegt het dus eigenlijk al: je leert tijdens de lesuren 

L.O. veel over de sporten, je bent erg actief met je lichaam 

bezig en we hopen dat je ook op latere leeftijd voordelen 

ondervindt van hetgeen wij jou op de middelbare school  

geleerd hebben.

Vanaf de eerste klas bieden we jou ongeveer 25 verschillende 

sporten aan. De spelletjes die je veel op de basisschool deed 

worden wat meer vervangen door sporten waarbij we steeds 

meer naar de ‘echte’ regels gaan. Allerlei onderdelen uit  

atletiek, turnen, zelfverdediging, bewegen en muziek en spel 

komen er in de leerjaren voorbij. We kunnen daarbij gebruik 

maken van mooie sportaccommodaties en materialen, voor 

zowel binnen als buiten!

Sport jij met ons mee?

Vakgroep Lichamelijke Opvoeding

Zuyderzee Lyceum

VWO

Check de video van 
het Zuyderzee

SPORT EN BEWEGEN VINDEN 
WIJ HEEL BELANGRIJK!
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Het Zuyderzee Lyceum Junior heft een eigen zorgatelier in 

lokaal J001. Wat dat is? Een plek waar we extra ondersteu-

ning bieden voor leerlingen die dat nodig hebben. Hier zitten 

de zorgcoördinator, leerlingbegeleider en onderwijsonder-

steuner. Je kunt hier voor van alles terecht. Denk bijvoorbeeld 

aan:

- ondersteuning bij leerproblemen;

- als het thuis of op school even niet zo lekker loopt;

- extra hulp bij leren, planning, organisatie en faalangst;

- rustig je huiswerk maken of leren voor je toets.

Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met de leerlingen 

en staan altijd voor je klaar. Je kunt altijd bij ons binnenlopen.

Marlijn Borgijink en Suz Amedi

Zorgcoördinatoren

HET ZORGATELIER

Aardrijkskunde opent je wereld!
In de brugklas krijg je onder andere aardrijkskunde. 

Aardrijkskunde gaat over grote vraagstukken op onze aarde 

op het gebied van klimaatverandering, globalisering, 

verstedelijking, geopolitiek, gezondheid en voedsel, energie, 

grondstoffen, water en logistiek. Deze vraagstukken spelen 

op wereldwijde schaal, maar ook binnen Nederland. Wat 

gebeurt waar en waarom gebeurt het daar? Je ervaart hoe 

allerlei factoren en onderwerpen met elkaar samenhangen 

en hoe belangrijk het is om te denken in oplos-

singsstrategieën en scenario’s. 

In de brugklas gaat het bijvoorbeeld over: 

• Vulkanisme, aardbevingen, 

 plaattektoniek en landschappen. 

 Hoe gaan we om met een veranderende aarde? 

• Watermanagement. Hoe houden we Nederland droog   

 en welvarend? 

• Arm en rijk. Hoe kan het dat er op alle schaalniveaus   

 een scheve verhouding is tussen de verdeling van het   

 geld?

Daarnaast pas je het geleerde in de praktijk toe en doe je 

bijvoorbeeld een eigen onderzoek.

EEN VAK UITGELICHT

HET VERHAAL VAN 
MARLEY THOMASIA

Je start rustig op en went eraan!  
Hoi ik ben Marley Thomasia. Ik vond het moeilijk om een keuze te 

maken die invloed heeft op mijn toekomst! En het is een erg grote 

stap naar het voortgezet onderwijs. Ik heb voor het Zuyderzee  

Lyceum gekozen omdat je veel zelfstandig kunt werken. Je mag 

veel zelf doen en je hebt zeker leuke docenten. 

Mijn eerste weken op het Zuyderzee Lyceum vond ik soms best wel 

indrukwekkend, het was zo druk op de gangen en je moet even 

de lokalen zoeken. Het huiswerk is erg lastig om mee te beginnen, 

maar je went er erg gauw aan!

Op de middelbare school heb je veel vrijheid in werken (zelfstandig 

werken). Je leert zelf te plannen en je eigen problemen op te 

kunnen lossen. Tijdens de pauzes mag je gewoon van het plein af, 

als je maar op tijd bent in de les. 

Wat ik spannend vond? Eigenlijk had ik niet veel spanning, ik kende 

al veel mensen op deze school. Ik vond bijvoorbeeld te laat komen 

of je lokaal niet kunnen vinden wel spannend. Maar meestal loop je 

met je klasgenoten naar het lokaal. Verder valt het hartstikke mee. 

Je leert snel nieuwe kinderen kennen. Na een weekje kun je met 

iedereen wel opschieten.

Marley Thomasia

Om niet teveel reistijd te hebben koos ik voor het Zuyderzee 

Lyceum in Lemmer, ik kan nu lekker op de fiets naar school!

De eerste week was een introductieweek, daarin leer je veel 

leerlingen en docenten kennen. Dit was voor mij erg fijn. Ik ben 

namelijk verhuisd en kende helemaal niemand. Ik moest weer 

nieuwe vrienden maken. Ik vond het heel erg spannend, maar 

het viel uiteindelijk allemaal heel erg mee. Ook de weken daarna 

leer je iedereen steeds beter kennen. Ik vind het echt superleuk.

Het leukste aan de middelbare school is dat ik veel dingen zelf 

kan bepalen. Soms heb je een lekkere korte dag of een tussen-

uur. Minder leuk vind ik het huiswerk, maar ik doe al veel in de 

les zodat ik dat thuis niet meer hoef te 

doen. Ook vind ik het ene vak leuker 

dan het andere vak. 

Tip van Lotte
Ik zou een paar punten opschrijven die jij belangrijk vindt en dan 

per school kijken of deze punten daar van toepassing zijn. Ik zou 

ook per week met jezelf afspreken hoeveel geld je aan snoep 

mag uitgeven zodat je niet te veel eet. En maak afspraken met 

je ouders wanneer je het maakwerk maakt en wanneer je het 

leerwerk doet. Ik doe zelf het maakwerk in de middag en het 

leerwerk in de avond met mijn vader of moeder. Voordeel: zo 

kun je ook iets langer opblijven.

ZUYDERZEE LYCEUM 
LEMMER 
Het Zuyderzee Lyceum Lemmer is een kleine school met een breed 

aanbod. Wij vinden het belangrijk dat je dicht bij huis goed onderwijs 

kunt volgen, met een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. 

Bij ons kun je terecht voor een diploma op vmbo-bb, -kb en -gtl niveau 

met het profiel Dienstverlening en Producten, inclusief lwoo.  

Daarnaast bieden wij 1 t/m 3 havo en vwo aan, met de mogelijkheid 

om in leerjaar 1 gymnasium te volgen. 

 

De meeste lessen zijn in de school, maar we gebruiken ook de 

mogelijkheden om buiten de school te leren door o.a. excursies en 

activiteiten. ICT-vaardigheden zijn bij ons onderdeel van de lessen, elke 

leerling heeft bijvoorbeeld naast de (werk)boeken een eigen laptop. 

Tijdens je opleiding besteden we tijd aan loopbaanoriëntatie door o.a. 

gastsprekers uit te nodigen en stages en bezoeken aan andere  

scholen. Zo ontdek je wat de mogelijkheden zijn en wat bij je past. 

 

In 2023 hopen we te verhuizen naar ons nieuwe gebouw. We zijn volop 

bezig met de voorbereidingen. In de lessen merk je daar weinig van, 

maar misschien vind je het leuk om daarover met ons mee te denken 

wanneer je hier op school komt. 

 

We hopen je te ontmoeten bij onze open dag. 

 

Miranda Hazelaar 

Locatiedirecteur 

Zuyderzee Lyceum Lemmer 

LOTTE IS 11 JAAR EN ZIT IN DE BRUGKLAS

Check de video van 
het Zuyderzee Lemmer

PRAKTISCHE INFO
Adres: Zuyderzee Lyceum Emmeloord

 Prof. ter Veenstraat 5 

 8302 GA Emmeloord

Website: www.zuyderzeelyceum.nl 

E-mail:  info@zuyderzeelyceum.nl 

Social media:  Facebook: /ZZlyceum 

 Instagram: @zuyderzee_lyceum

Opleiding(en): Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), 

 havo, mavo/havo (brugjaar)

Opleidingsvariant(en): Vwo+, vmbo-tl, (mavo)/havo brugjaar, 

 havo/vwo brugjaar

Extra aanbod: Anglia Masterclass, DELF (Frans), 

 EOA/ISK

Aantal leerlingen: 1100
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Kies je voor het vmbo-basis, -kader of GT dan krijg je bij ons op 

school in je eerste en je tweede jaar het vak verzorging van me-

vrouw Miedema. In je eerste jaar ga je samen met je klasgenoot-

jes aan verschillende thema’s werken. 

Eén van deze thema’s is uiterlijke verzorging, daarbij leer je hoe 

je jezelf zo goed mogelijk kunt presenteren. Verder krijg je EHBO, 

waarbij je bijvoorbeeld les krijgt in wondverzorging. Ook krijg je 

les in het huishouden. Bij de lessen huishouden ga je aan de slag 

met schoonmaken, leer je over verschillende soort schoonmaak-

middelen en hoe een wasmachine werkt. 

We hebben op school ook een mooie grote keuken. Daar ga je 

koken en leren we jou een aantal handige recepten. Belangrijk 

bij de kooklessen zijn de verschillende  

bereidings- en snijtechnieken. 

De lessen zijn altijd afwisselend. De ene week praat je over  

voeding en het lichaam en de week erop over bijvoorbeeld roken, 

alcohol of etiquetteregels. Daarnaast werk je ook nog eens met 

verschillende doelgroepen van baby’s tot ouderen. Nooit saai 

dus.

Wat wij heel belangrijk vinden is dat je goed leert samenwerken. 

Je krijgt daarom veel opdrachten die je samen met een werk-

groepje moet maken. Ook heb je in de keuken een kookmaatje.

Project
Om te leren hoe Word, Excel en Powerpoint werken, ga je aan 

de gang met een aantal leuke projecten zoals je eigen bedrijf, 

droomhuis, je fiets checken en de zorgboerderij. Voor elk thema 

werk je aan een nieuwe opdracht. Zo leer je uiteindelijk alle ba-

sisvaardigheden, maar ook specifieke vaardigheden als posters 

of folders maken.

Dienstverlening en producten
In de bovenbouw maak je uiteindelijk de keuze om verder te 

gaan in dienstverlening en producten. Dit is een hele brede  

opleiding, waar je veel verschillende kanten mee op kunt. Dit 

maakt je vervolgkeuze uiteindelijk een stuk makkelijker. 

VERZORGING IN JE 
EERSTE EN TWEEDE JAAR

Ik heb voor het Zuyderzee Lyceum in Lemmer 

gekozen omdat ik lekker dicht bij huis naar school 

wilde gaan, dus gewoon in Lemmer. De eerste we-

ken vond ik heel spannend en haalde ik de namen 

van de docenten ook steeds door elkaar. Gelukkig 

deden we heel veel spelletjes en opdrachten om 

elkaar te leren kennen de eerste weken. Zo deden 

we een speurtocht door school en door Lemmer.

Nu vind ik eigenlijk alles leuk en geniet ik ervan. 

Behalve van het huiswerken en de toetsen, maar 

dat hoort er helaas bij. Soms is het namelijk best 

veel.

Een tip:
Luister goed naar je mentor en schrijf zoveel  

mogelijk op.

LEERLING BRUGKLAS 

HET SUPPORTLOKAAL

Ga je naar de brugklas dan staan je heel veel leuke en nieuwe  

dingen te wachten. Dat kan natuurlijk ook best spannend zijn.  

Eén van die nieuwe dingen is huiswerk maken. Je huiswerk  

plannen, maken en leren daar helpen we jou bij. Je mentor is  

daarvoor altijd je eerste aanspreekpunt, maar ook ons support-

lokaal is een belangrijke plek in de school. Hier vind je altijd iemand 

om je te helpen. Wanneer je ergens mee zit en even je verhaal kwijt 

wil, mag je altijd bij support aankloppen. 

Hulp bij je huiswerk
In het supportlokaal kun je, wanneer je dat wilt, je huiswerk maken. 

Dat kan na schooltijd in een groepje of zelfstandig. Er is tijdens de 

huiswerkondersteuning veel aandacht voor plannen en organise-

ren; hoe gebruik ik mijn agenda, hoe leer ik of hoe maak ik een 

samenvatting. Wil je een keer overhoord worden omdat je woord-

jes moet leren, dan kan dat ook. En als het nodig is, kan er ook 

een-op-een-begeleiding plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg 

met jou en je mentor.

Naast de uitgebreide huiswerkbegeleiding bieden we ook hulp en 

ondersteuning bij dyslexie en hebben we in onze school een  

anti-pestcoördinator en een vertrouwenspersoon.

Wij bieden in Lemmer al een aantal jaar leerwegondersteunend 

onderwijs. Dit is ondersteuning voor onze vmbo-bb en kb-leerlingen 

die net wat extra uitleg nodig hebben bij de kernvakken wiskunde, 

Nederlands en Engels. Tijdens deze lessen krijg je van onze onder-

wijsondersteuners in een klein groepje aanvullende uitleg naast 

de uitleg van de docent. Zo zorgen wij ervoor dat jij optimale uitleg 

krijgt voor deze vakken en dat jij al 

je vragen kunt stellen die nodig zijn 

voor jou om de stof goed te begrij-

pen.

LEERWEGONDER-
STEUNING

PRAKTISCHE INFO
Adres: Zuyderzee Lyceum Lemmer

 Riensingel 2, 8531 GH Lemmer

Telefoon: 0514 561387

Website: www.zuyderzeelyceum-lemmer.nl 

E-mail:  info@zuyderzeelyceum.nl 

Social media:  Facebook: /ZZlyceum

 Instagram: 

 @zuyderzee_lyceum_lemmer

Opleiding(en): Gymnasium (vwo), atheneum (vwo),  

 havo, vmbo-tl/mavo, vmbo-gl, 

 vmbo-kb, vmbo-bb

Opleidingsvariant(en): Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar, lwoo

Extra aanbod: Anglia Masterclass, DELF (Frans)

Onderwijsconcept: Algemeen

Levensvisie: Openbaar

Aantal leerlingen: 340
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Interview met één van onze sporttalenten op het  
Zuyderzee Lyceum
Ik ben Jasmijn Damman en ik zit in het examenjaar van 

de havo. Ik hockey bij de Larensche Mixed Hockey Club. Ik 

begon met hockey toen ik 6 jaar was bij HC De Meeuwen in 

Emmeloord. Na vijf jaar ben ik overgestapt naar HC Zwolle. 

Inmiddels hockey ik bij Laren in meisjes A1, dit is mijn tweede 

seizoen.

Hoe ervaar jij de sportgerelateerde lessen op het  
Zuyderzee Lyceum?
Zelf hou ik erg van sporten, dus ik heb de LO-lessen altijd 

leuk gevonden. Je doet sporten die je op de basisschool nog 

nooit hebt gedaan. Ik heb in mijn vakkenpakket gekozen voor 

BSM. Tijdens die lessen wordt er ook theorie behandeld. Ook 

doe je sporten die je tijdens LO niet doet zoals golf,  

duiken en fitness. 

Hoe ervaar je de combinatie school en (top)sport op het  
Zuyderzee Lyceum? 
Het Zuyderzee Lyceum heeft mij altijd goed geholpen om  

hockey en school te kunnen combineren. Toen ik in de  

Nederlandse jeugd speelde had ik overdag training en kreeg 

ik vrijstelling voor de lessen op die dagen. Ik heb een goede  

samenwerking met de maatwerkcoördinator. Dit kan zowel 

individueel als met een team zijn. 

Welke prestaties heb je gedurende de afgelopen (school)
jaren geleverd (2016-2021)? 
In de C1 ben ik tweede geworden op het NK. Ook heb ik voor 

Nederland U15 en U16 gespeeld. 

Wat zijn je doelen voor dit jaar en welke doelstellingen 
heb je voor de lange termijn?
Ik ga met mijn team landelijk spelen, ik hoop hoog te  

eindigen in de competitie en de play-offs te mogen spelen 

voor het Nederlands kampioenschap. Dit jaar hoop ik ook nog 

meer minuten te mogen maken bij Dames 1 van Laren. Op de 

langere termijn wil ik graag in de Hoofdklasse spelen en ik 

hoop ook ooit mijn debuut te maken in het Nederlands elftal.

Dank je wel voor de medewerking 

Jasmijn en heel veel succes met 

de hockey-activiteiten!

VARIO MAGAZINE // LEZEN BIJ DE BONI VARIO MAGAZINE // WEETJES

Twee keer per week met de hele school dertig minuten lezen, 
dat doen we op de Boni.
Onderzoeken en literatuur hebben het allang bewezen, elke week 

twee keer dertig minuten lezen vergroot de woordenschat van de 

jeugd aanzienlijk! Dat het slecht gesteld is met de woordenschat 

van de Nederlandse jeugd is meerdere malen aangetoond in lan-

delijke onderzoeken. Nederland scoort daarnaast helaas ook niet 

hoog op de wereldranglijst. Daarom is de Boni begin van het school-

jaar gestart met ‘heel de Boni leest’. Dit betekent dat er twee keer 

per week een half uur wordt uitgeroosterd in het normale les-

rooster om te lezen. Het leuke aan het lezen is dat de hele 

school leest, allemaal tegelijk. Dat betekent ook de conciër-

ges, de directeur en alle docenten. Echt iedereen doet mee!

Wil je weten hoe dit tot stand is gekomen? 

Lees het hele verhaal  van docente aardrijkskunde 

mevrouw Van der Weerd op www.bonifatius.nl.

INTERVIEW MET EEN 
SPORTTALENT

Heb je behoefte om extra te sporten, dan kun je in de eerste 

leerjaren kiezen voor de Sporttrajectgroep (STG). Wil je later 

iets in de sport gaan doen, een leidinggevende functie  

vervullen of vind je het leuk om binnen de sportvereniging 

andere taken te vervullen, dan kun je in leerjaar 4 van havo 

en vwo ook kiezen voor het schoolexamenvak Bewegen, 

Sport en Maatschappij (BSM). Je krijgt dan ook theorie over 

bijvoorbeeld de werking van het menselijk lichaam bij be-

weegactiviteiten of je doet een onderzoek naar de sportbe-

hoeften van meerdere personen. Je zult bovendien regelma-

tig voor de groep staan en ook sportdagen gaan organiseren. 

Ben jij een talent in jouw tak van sport, dan willen we dat de 

combinatie van school en sport goed gaat verlopen. Hiervoor 

is er een maatwerkcoördinator die samen met jou en jouw 

ouders gaat kijken naar het schoolrooster en daar eventueel 

veranderingen in aanbrengt. Het is mooi om te zien dat we 

nog steeds leerlingen in de topsport tegenkomen, die op het 

Zuyderzee Lyceum een maatwerkprogramma konden volgen. 

In onze huidige 5 havo hebben we een talentvolle hockeyster, 

Jasmijn Damman, die hier het nodige over kan vertellen.

SPORTTRAJECTGROEP

WAT JE OVER ONZE SCHOLEN NOG MOET WETEN

Bij ons kun je hardlopen
Zit je even niet zo lekker in je vel, dan is er op het Zuyderzee Lyceum de 

mogelijkheid om te gaan hardlopen waardoor jij jezelf weer beter gaat voelen. 

Na tien weken wordt het traject afgerond en hopen we dat het alweer een stuk 

beter met je gaat!

Wij zijn een gezonde school
Het Zuyderzee Lyceum is een Gezonde School. Wij zijn de enige  

VO-school in de Noordoostpolder die het vignet sport en bewegen 

van de Gezonde School heeft. Daar zijn wij trots op!

Wij werken samen met #welovesociety
Dit doen we van leerjaar één t/m vier. Elk jaar komt er een ander onderwerp aan bod. Zo starten we in 

leerjaar één met online privacy. Het doel van deze voorlichting is om je inzicht te geven in het eigen 

online gedrag en de daarbij behorende consequenties. Wat deel je wel en niet en hoe kun je jezelf 

online beschermen.

We organiseren elk jaar leuke toernooien en evenementen
Elk jaar weer organiseert de vakgroep L.O. meerdere sporttoernooien en -evenementen waar je aan 

mee kunt doen. Zo is er een zaalvoetbaltoernooi, maar ook voor unihockey en badminton kun jij je 

opgeven. Er is de mogelijkheid om mee te gaan schaatsen en voor de leerjaren twee en vier organiseren 

we een ski-dag. Aan het eind van een schooljaar zijn er de traditionele sportdagen en die kunnen dan 

onder leiding staan van de BSM-groepen.

Het Zuyderzee Lyceum heeft een schoolband
Houd je van muziek en heb je naast je huiswerk tijd om op donderdag na 

de lessen mee te doen, kom dan eens bij ons kijken. We zijn altijd opzoek 

naar nieuw talent.

Wij bieden bij het vwo+ vakoverstijgende projecten aan
Dit schooljaar zijn we, op het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord, met de eerste klassen havo/vwo en 

gymnasium in periode één gestart zoals we elk schooljaar doen. Leerlingen krijgen twee uur in de week 

reguliere mentorlessen. In periode twee en drie starten we met het aanbieden van een verrijkingsuur op 

dinsdag het eerste uur. Dit uur is ter vervanging van één mentorles. Leerlingen kunnen zich inschrijven 

voor een verrijkingscursus. De leerlingen kunnen kiezen uit: Chinese taal en cultuur, breinyogatraining, 

algemene muzikale vorming en studievaardigheden.  Vanaf periode drie zal ook de workshop schaken en 

dammen worden aangeboden. 

De lustrummusical van het Zuyderzee Lyceum brengt 

leerlingen, docenten, medewerkers en ouders al jaren 

op een unieke manier samen. Sinds 1989 is docent Lichamelijke  

Opvoeding Marcel Kroes de drijvende kracht, die er onvermoeibaar 

zijn ziel en zaligheid in stopt. Samen met de bijna honderd deel-

nemers, hoopt hij op 21 en 22 april weer een mooie editie op de 

planken te brengen in Theater ’t Voorhuys met de naam: De Campus 

voor Pampus. Houd voor de kaartverkoop de website van het  

Zuyderzee Lyceum in de gaten! Wil je meer weten over deze  

bijzonder musical? Scan de qr-code en lees het verhaal op onze 

website.

DE LUSTRUMMUSICAL

DOCENTEN BONI AAN DE 
SLAG MET WOORDENSCHAT

Lees het verhaal.

Lees het verhaal
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WAT NEEM JE MEE 
NAAR DE BRUGKLAS?

 Geodriehoek

 Passer

 Agenda

 Boekentas

 iPad/laptop

 Rekenmachine

 Gymkleding

 Potloden

 Pennen

 Gum

 Puntenslijper

www.vario-onderwijsgroep.nl 


