
Nieuwsbrief 

22 april 2022  

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

We zijn alweer bij de laatste fase van het schooljaar. Na de meivakantie starten de examens. Een 

spannende en drukke periode voor alle kandidaten. Gelukkig weer in een ‘open wereld’ waarbij er 

jammer genoeg nog steeds geweld is in het oosten van Europa. 

Voor ons speelt deze week de afronding van de schoolexamens en natuurlijk de viering van ons lustrum 

met de musical “De campus voor pampus” met uitvoeringen in het Voorhuys te Emmeloord. Wellicht zien 

we elkaar hier bij één van de voorstellingen op vrijdag 22 april. 

Ik wens iedereen een fijne meivakantie en een goede opmaat naar de zomer! 

Gerard Berends 

Locatiedirecteur senior 

Zuyderzee Lyceum Emmeloord 

Werkweek 

Na twee jaar vol beperkingen konden we eindelijk weer met de 4e klassen havo, 5 vwo en de gymnasium 

bovenbouw op pad. Weliswaar in Nederland maar wat hebben we het getroffen met het weer. Mooier 

konden we het niet krijgen. Van Terschelling tot Maastricht zijn de groepen eropuit getrokken en hebben 

het geweldig gehad! In totaal zijn zeven groepen van maandag 11 april tot en met 14 april dwars door het 

land gegaan. Met dank aan alle collega’s die dit weer met elkaar mogelijk 

hebben gemaakt! 

De verbeelding 

We kijken terug op een mooie editie van de verbeelding van 5 vwo op vrijdag 18 

maart. Met dank aan de sectie Nederlands, Kunst en de ondersteuning van 

Marcel Kroes is er weer een spetterende middag geweest met prachtige 

uitvoeringen. Elke keer zijn we weer geraakt door de mooie combinaties van 

poëzie en uitbeelding. De creativiteit van sommige leerling is echt geweldig! Complimenten aan allen! 

Examen 

Alle exameninformatie is inmiddels verstrekt aan de leerlingen, inclusief het hele rooster voor de 

examens. Tijdens en direct na de vakantie zijn er nog examentrainingen voor “de liefhebbers”. Rond 

25 mei worden de laatste examens in de 1e zitting afgenomen. De uitslag van het 1e tijdvak is op 9 juni

…. Veel succes voor allen! 
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Vwo 5 practicum loopt uit de hand 

Geweldsincident Zuyderzee Lyceum, vwo 5 maakt jacht op de dader 

Maandagochtend 14 maart is er een gruwelijke ontdekking gedaan: de heer G. Berends is zwaar 

toegetakeld gevonden in zijn kantoor op het Zuyderzee Lyceum Senior. Het slachtoffer is zwaargewond 

naar het ziekenhuis vervoerd maar dat mocht niet meer baten. De politie Emmeloord is de jacht gestart 

op de daders.  

Al spoedig kon de politie drie verdachten oppakken: Kwok-Tai L., Reinier M. en Simone K. Later werden de 

voortvluchtigen Auke B. en Sake van den B. ook opgepakt. Wie van deze verdachten is de dader? 

Om de dader te achterhalen heeft vwo 5 onderzoek gedaan naar het DNA dat op het plaats delict is 

gevonden. Door dit te vergelijken met het DNA van de dader kon achterhaald worden wie 

hoogstwaarschijnlijk deze gruwelijke daad op zijn of haar geweten had. Na grondig onderzoek konden de 

leerlingen aantonen dat Kwok-Tai L. hoogstwaarschijnlijk de moord op zijn geweten heeft. De verdachte zal 

spoedig voor de rechtbank verschijnen om verantwoording af te leggen voor de daad. 
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Excursie Kampen 

Leerlingen uit 5 havo en 6 vwo hebben vrijdag een prachtige excursie beleefd. In Kampen werd de 

stedelijke waterkering bezocht: een systeem van schotten die bij hoogwater door de hoogwaterbrigade 

kan worden opgetrokken. Leerlingen mochten zelf een verzonken metalen dam van ruim 2,5 ton 

optakelen en werden verder wegwijs gemaakt in het doolhof van steegjes, voordeuren, poorten en 

kelderruimtes die bij hoogwater van waterwerende keringen worden voorzien. 

Per fiets werd in de stralende zon het rivierengebied tussen Kampen en Zwolle bezocht, waarbij de 

nadruk werd gelegd op de projecten uit het programma Ruimte voor de Rivier. 

In Zwolle kwam een ander examenonderdeel van het domein ‘Leefomgeving’ aan bod: de opbouw van de 

Nederlandse stad en de veranderingen in de stedelijke omgeving ter bevordering van de leefomgeving. 

Onder andere de herstructureringsprojecten als in Kamperpoort, op voormalig ziekenhuisterrein De 

Weezenlanden en in de naoorlogse wijk Holtenbroek werden te voet en per bus bezocht. 

De sectie aardrijkskunde spreekt haar dank uit aan Marcel Kroes, Sydo Andringa en ook oud-collega Bert 

Dekker voor hun hulp tijdens de excursie. 

Het was een geslaagde editie! 

Schoolscan 1-meting onder leerlingen en ouders  

Vanaf begin april staat de schoolscan weer open, er is nog gelegenheid om deze in te vullen. Een jaar 

geleden hebben we leerlingen, ouders, mentoren en vakdocenten bevraagd over de effecten van de 

corona-lockdowns op cognitieve prestaties, eventuele achterstanden, mentaal welbevinden, sociaal-

emotionele ontwikkeling en executieve functies. Dit jaar hebben we opnieuw aan ouders en leerlingen 

gevraagd hoe het ermee gaat. We doen deze centrale 1-meting alleen onder leerlingen en ouders.  

Ouders hebben van de kwaliteitsmedewerker een uitnodiging per mail gehad om de vragenlijst in te 

vullen. Aan de mentoren is de vraag gesteld om de vragenlijst onder hun leerlingen uit te zetten. De 

resultaten zijn nog niet bekend, maar worden gedeeld in de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Voorstellen nieuwe decaan 

Afgelopen maandag, 4 april, is Christien Korf gestart als decaan op het Zuyderzee Lyceum senior. 

Mevrouw Korf is de vervanger van mevrouw van Unen (zij is nu decaan op de Bonifatius mavo). Mevrouw 

Korf is het aanspreekpunt voor de leerlingen uit de leerjaren 5 havo en 5 en 6 vwo. 

Sinds twee jaar runt zij ook een eigen praktijk (Talent in Zicht) in studiekeuzeadvies & 

loopbaanbegeleiding. Hierin begeleid zij zowel jongeren als volwassenen in keuzes voor de toekomst. 
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Toestemming naam in de krant voor geslaagden 

De examens staan voor de deur. Een spannende periode. Uiteindelijk hopen we natuurlijk met jullie feest 

te kunnen vieren omdat jullie geslaagd zijn. Hierbij hoort ook een advertentie in de krant. Willen jullie 

eraan denken om in Magister toestemming te geven voor het plaatsen van je voor- en achternaam in de 

krant als je dit graag wilt. Heb je het vinkje voor 9 juni niet op ‘ja’ gezet, verschijnt je naam helaas niet in 

de krant in verband met de AVG-wetgeving 

 

* De planning voor de komende weken staat op de volgende pagina 
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Planning 

 

 

 

 

 

 

Week Datum  Tijd Voor wie Waarom Overige informatie 

Week 19 wo-11-mei Vanaf 16:00 uur Voorexamenklassen Ouderspreekavond  

  do-12-mei   Examenklassen 
Start Centraal Examen 
tijdvak 1 t/m 30 mei |uitslag 9 juni 

Week 21 
23 t/m 25 

mei   4 vwo Excursie Terschelling Leerlingen 4vwo secties AK en BIO 

  do-26-mei     Hemelvaartsdag Leerlingen vrij 

  vr-27-mei   Docenten Studiedag Leerlingen vrij 

Week 23 ma-6-jun     Tweede Pinksterdag Leerlingen vrij 

  wo-8-jun Hele dag 4havo Sportdag 4 havo   

  vr-10-jun Hele dag 4vwo/5vwo Sportdag 4vwo/5vwo   

Week 24 ma-13-jun   Examenklassen 
Start Centraal Examen 
tijdvak 2 t/m 24 juni | uitslag 1 juli 

  ma-13-jun 13:00 – 16:00 uur Docenten Studiemiddag docenten 
Leerlingen hebben een 30 minuten 
rooster 

Week 26 
29 juni t/m 

6 juli   Voorexamenklassen Start toetsweek 4   

Week 27 di-5-jul   Examenklassen 
Start Centraal Examen 
tijdvak 3 t/m 8 juli | uitslag 14 juli  

  wo-6-jul 19:00 – 21:00 uur 4 mavo Diploma-uitreiking mavo   

  do-07-jul 19:00 – 21:00 uur 6 vwo Diploma-uitreiking vwo   

  
Do-07-

jul/vr-08-jul   Voorexamenklassen Inhaalmoment toetsweek 4 
Les volgens Zermelo inhaalschema 
volgt 

  vr-08-jul 19:00 – 21:00 uur 5 havo Diploma-uitreiking havo   

Week 28 Vr-15 jul 14.00 -15.00 uur   
Diploma-uitreiking 
3e tijdvak Alle kandidaten 3e tijdvak 

Week 29 
18 juli t/m 

26 augustus     Zomervakantie   

Week 35 
29 aug t/m 

2 sept   Alle klassen Start nieuwe schooljaar Info volgt. 


