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Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  
 
Er is weer een bewogen schooljaar ten einde. Gelukkig mogen we blij en tevreden zijn met de totale 
resultaten in de eindexamenklassen. Van alle vwo-kandidaten is 98% geslaagd, op het havo 86% en op de 
mavo zelfs 100%. Felicitaties zijn hier op hun plaats! 

In deze nieuwsbrief een interview met een collega van de leerlingenadministratie, een korte impressie 
van de excursie vwo voor Aardrijkskunde en Biologie naar Terschelling en een aantal mededelingen voor 
de start van het komende schooljaar. 

Ik wens u allen een fijne zomer, goede vakantie en hopelijk 30 augustus weer gezond terug bij ons op 
school. 
 
Gerard Berends 
Locatiedirecteur senior 
Zuyderzee Lyceum Emmeloord 

 
De leerlingenadministratie hoe en wat? 
Heb je een vraag dan is de kans groot dat wanneer je ons belt, je uitkomt bij onze leerlingenadministratie. 
Wat is de leerlingenadministratie en wat doen zij? In één zin: de leerlingenadministratie verzorgt ALLE 
administratie rondom ALLE leerlingen. De afdeling kent daarbij twee hele belangrijke momenten per jaar: 
de nieuwe aanmeldingen en het centraal eindexamen. 

Controlefunctie 
In maart komen de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar binnen door middel van 
aanmeldformulieren met een advies voor mavo, havo of vwo. Onze medewerkers verwerken deze 
instroom van A tot Z in onze systemen. Dit betekent heel veel checken, controleren en zorgen dat alles 
klopt. De belangrijkste check is die bij het BRP (basisregistratie persoonsgegevens). Komt de informatie 
niet overeen met de informatie op het formulier, dan gaan de medewerkers hier achteraan. Voor een 
school moet alles rondom een leerling kloppen om uiteindelijk een rechtsgeldig diploma te krijgen en de 
bijdrage voor een leerling vanuit de overheid te ontvangen. 
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Centraal eindexamen 
De medewerkers van de leerlingenadministratie zorgen voor het verwerken van de gegevens in Magister, 
het uitwisselen van de gemaakte examens tussen de scholen die tweede corrector zijn, het maken van de 
vergaderlijsten en de diploma’s, de uitwisseling van de cijfers van het schriftelijk examen en het centraal 
eindexamen met de DUO. 
 
Dagelijkse werkzaamheden 
Naast de werkzaamheden rond de twee bovengenoemde belangrijke periodes, bestaat het dagelijkse 
werk uit; het opvangen van telefoontjes voor decanen, zorgcoördinatoren en mentoren en 
vragen/verzoeken die ouder(s)/verzorger(s) niet in Magister kwijt kunnen (denk aan tandartsbezoek, 
etc.). Het versturen van alle correspondentie van de locaties via Magister, vragen van de 
leerplichtambtenaar beantwoorden, het in- en uitschrijven van leerlingen door het jaar heen naar andere 
scholen, het klaarzetten van ouderavonden en de uitnodigingen versturen. Daarnaast is deze afdeling een 
dagelijkse vraagbaak voor docenten en andere collega’s. 
 
Ziekmelden en verlof 
Ziekmelden gaat via de Magister app. Het aanvragen van verlof via het verlofbriefje van school, 
verkrijgbaar bij de conciërges. Dit geldt ook voor een tandarts- en/of doktersbezoek. 
 
Het komend schooljaar gaan we werken aan de wachttijden. Een deel hebben we ondervangen door het 
aanstellen van een receptioniste. Na de vakantie maken we een verbeterslag in de telefonie, met als doel 
de wachttijden verder te verminderen. 
 
Excursie AK/BIO Terschelling 
Snelkookpanleren in de buitenlucht 

Met 53 leerlingen, onder begeleiding van Mariële, Auke, Niek 
en Anko, hebben we drie zeer intensieve dagen op 
Terschelling beleefd. Maandagmiddag, direct van de boot 
hebben we de groep opgesplitst en zijn we op bezoek 
geweest bij Wetterskip Fryslân, alwaar de klaarmeester van 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de peilbeheerder van de 
polder ons hartelijk hebben ontvangen.  

We hebben live mogen aanschouwen hoe het riool de nogal riekende substantie aanvoert, zuivert en 
uiteindelijk weer loost op de Waddenzee. In de polder nabij de Waddendijk hebben we zowel de 
grondlagen bestudeerd, en ook de grondwaterdiepte gecontroleerd. Gezien de lange periode van droogte 
was het grondwaterpeil tamelijk diep weggezakt, waardoor het risico van zoute kwel op de loer ligt. Een 
groot probleem voor nu, maar vooral in de toekomst voor grote delen van (laag-)Nederland. 
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Op dinsdag en woensdag zijn de veertien deelgroepen zelfstandig op pad geweest, elk via een uniek 
schema. De groepen verplaatsten zich per fiets. Van de Noordsvaarder en het Groene Strand op de 
eilandkop in het westen, langs duinboog van het centrale 
eiland, richting de eilandstaart in het oosten op de 
Boschplaat. Van strand tot wad. Werkelijk elke vierkante 
centimeter is zelfstandig bestudeerd op maar liefst dertien 
onderzoeklocaties, waarbij met name de wind voor tamelijk 
zware omstandigheden zorgde. De zon was gelukkig veelal 
aanwezig om het leed van de tegenwind wat te verzachten. 

Op onze uitvalsbasis op de Folkshegeskoalle te Hoorn 
hadden we ons eigen groepsverblijf. Er werd fantastisch 
voor ons gekookt, en de eetzaal werd in de avond 
omgebouwd tot mini-laboratorium en onderzoekscentrum. 

De onderzoeken van het veldwerk concentreerden zich op het vraagstuk van dynamisch kustbeheer en 
zoetwaterbeheer in het aardrijkskundig deel: hoe kan Terschelling (als metafoor voor Nederland) zich 
wapenen tegen zeespiegelstijging en verzilting? Duinen werden bedwongen, metingen verricht, 
boswachters ondervraagd, en vooral: de leerlingen leerden zich oriënteren in de ruimte en leerden er ter 
plekke vragen te stellen over de wijze waarop we onze kust beheren, voor nu en met name in de 
ongewisse toekomst.  

Het biologisch deel richtte zich met name op de wijze waarop je de biodiversiteit in kaart kunt brengen, 
maar vooral kunt vergroten. Processen van successie, het inventariseren van leven in de verscheidene 
onderzoekslocaties, en ook de wijze waarop het beheer het meest effectief kan worden ingericht werden 
bestudeerd. Bossen kappen? Duinen afplaggen? Stikstofproblematiek? 

In drie dagen tijd hebben we wellicht meer bereikt dan je in een complete lessenserie van 8 weken kunt 
bereiken. Het wat, hoe en waarom van actuele vraagstukken en processen werden als puzzelstukjes 
verzameld en in gezamenlijkheid gelegd tot een gigantische legpuzzel met een gigantisch leerrendement. 
Snelkookpanleren in de buitenlucht. Een monsterklus voor het organiserend comité. Maar wat was het 
geweldig! En wat kregen we een hoop complimenten over het gedrag en inzet van onze leerlingen van 
alle externe partijen die ons hebben geholpen. 

Wat ons betreft volgend jaar weer. 

Mariële NIjzing, Niek Boer, Auke Boersma en Anko Bos, begeleidende docenten. 
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Onderwijs en Welzijn i.s.m. de Ouder Klankbord Groep. 
Zorgcoördinator Marlijn Borgijink heeft samen met leden van 
de Ouder Klanborg Groep (OKG) een Onderwijs & 
Welzijnsavond georganiseerd voor ouders en verzorgers en 
uiteraard voor belangstellenden.  

Het was een geslaagde avond waarbij ook informeel werd 
bijgekletst door alle deelnemers en de aanwezige collega’s. 
De ouders van de OKG  hebben deze avond mede 
georganiseerd en zelf ook actief deelgenomen.  

 
 
Samenwerking met Aeres Hogeschool Almere 
Op donderdag 30 juni jl. hebben Auke Boersma, Niek Boer 
(docenten Biologie) en Gerard Berends een bezoek gebracht 
aan deze school. Een bijzonder en mooi gebouw en een fijne 
ontvangst door twee collega’s van deze school. We gaan in 
overleg een dag workshops en voorlichting organiseren voor 
in eerste instantie de biologieleerlingen van havo 5 volgend 
jaar. Wij verwachten dit hierna verder te kunnen uitbreiden 
richting o.a. V5 en de sectie Aardrijkskunde. De contacten 
hierover worden binnenkort gelegd. Een mooie stap richting 
toekomstgericht leren!  

Mentoren 2022-2023 
De mentoren voor het komende schooljaar zijn weer bekend, zodra de klassenindelingen in Zermelo zijn 
gemaakt zien jullie hier ook de namen van de mentoren bij staan. 
Een kort overzicht per leerjaar: 
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Leerjaar Mentoren 
Vwo 4 (3 groepen) Mevr. Kuiper, Dhr. Kroes en Mevr. Schilder 
Vwo 5 (3 groepen) Mevr. Visser, Dhr. Groenink en de combi Dhr. 

Boer/Dhr Boersma 
Vwo 6 (2 groepen) Mevr. Roke en Dhr. Bos 
Havo 4 ( 5 groepen) Mevr. De Vries, Mevr. Kobes, Dhr.Dijk, Dhr. 

Boersma en Dhr. Rubsamen. 
Havo 5 ( 5 groepen) Mevr.Nijzing, Mevr. De Bruijn, Dhr. Lam, Dhr. 

Maasman en Dhr. Glas. 
 

Nieuwe docenten schooljaar 2022-2023 
Op onze school zijn het komende jaar 2 nieuwe docenten actief. Binnen de sectie Duitse Taal komt 
mevrouw Jenny de Vries het team versterken, binnen de sectie Nederlandse Taal komt de heer Marco 
Brouwer lesgeven aan de bovenbouwleerlingen. Wij wensen beide veel plezier en veel succes het 
komende schooljaar. 
 

Aansturing/leiding bovenbouw Zuyderzee Lyceum 2022-2023 
De aansturing voor de locatie is per aandachtsgebied vormgegeven. 

Wie Aandachtsgebied 
Mevr. K. Murris  Coördinatie Leerlingenzaken en dagelijkse 

organisatie Havo 4 en Havo 5 
De heer M. Tahirou Coördinatie Leerlingenzaken en dagelijkse 

organisatie VWO 4,5 en 6 
Mevr. H. Zoetendal Zorg- en verzuim coördinator bovenbouw. 
Mevr. I. van der Veer Decaan onderbouw en 4e klassen 
Mevr.C. Korf Decaan 5e en 6e klassen 
Dhr G. Harps Examensecretaris Havo/ eindverantwoordelijke 

voor de locatie examenorganisatie. 
Mevr. S. Kuiper Examensecretaris VWO 
Dhr. G. Berends Locatiedirecteur/algemene leiding en 

personeelsaansturing 
 

Wanneer zijn het de klassenindeling en het rooster zichtbaar? 
De roosters en klasindelingen zijn vanaf 24 augustus zichtbaar in Zermelo 
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Hoe ziet het programma de 1e weken eruit? 
In grote lijnen staat dit bij de data; jullie ontvangen voor 29 augustus nog een brief met verdere details. 
Voor urgente vragen hierover kun je vanaf 25 augustus bellen met de school; alle andere vragen kun je op 
de 30e augustus stellen aan je mentor tijdens de 1e introductiebijeenkomst. 
 
Vakantierooster 2022-2023 
*Een printversie is te vinden op de website van VariO en/of de scholen (zie ouders - downloads) 

Herfstvakantie 
Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022 

Kerstvakantie 
Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 

Goede vrijdag 
7 april 2023 

Tweede Paasdag 
Maandag 10 april 

Meivakantie 
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart en de dag na Hemelvaart 
Donderdag 18 mei  
Vrijdag 19 mei (roostervrije dag voor leerlingen/studiedag VariO) 

Tweede Pinksterdag 
Maandag 29 mei 

Zomervakantie  
Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023 

 

*Overzicht belangrijke data op de volgende pagina. 

 

 



 

Nieuwsbrief 5 
 

18 juli 2022 

 

 

 

 

Belangrijke data 1e periode schooljaar 2022-2023 

Datum Activiteit Opmerkingen. 
30 -aug Introductie met mentor en mentorklas Uitnodiging via brief volgt. 
31-aug Start reguliere lessen  
06-sep Ouderavond 4 havo Uitnodiging volgt 
06-sep Ouderavond 4 en 5 vwo Uitnodiging volgt 
13-sep 30 minuten rooster Lessen eindigen om 12.10 
13- sep Ouderavond 5 havo en 6 vwo Uitnodiging volgt 
14-sep PWS uitleg 5 havo en 6 vwo Uitnodiging volgt 
19-sept Activiteiten/introductiedag 4 havo en 4 

vwo 
Uitnodiging volgt. 

20-sept Studiedag Variobreed Geen lessen deze dag. 
30 -sept Ontwikkelmiddag docenten Lessen vervallen na 

12.10/thuiswerkprogramma 
04-okt Schoolfotograaf Indeling per klas volgt 
11-okt Kunstdag voor 4 havo en 4 vwo Programma door de docenten 

kunst 
17-okt/23- okt Herfstvakantie  
25-okt 30 minutenrooster Lessen eindigen om 12.10 

i.v.m. leerlingbesprekingen 
01-nov/08 nov TOETSWEEK en 

SCHOOLEXAMENPERIODE 1 
 

 
 

 


