
   

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 1 t/m 5 van het Zone.college in 

Zwolle. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar, waarin we u informeren 

over een aantal belangrijke zaken op school. De nieuwsbrief verschijnt vijf keer in het 

schooljaar, telkens een week na een vakantie. Wij hopen u hiermee goed op de hoogte te 

houden van onze activiteiten.  

 

Een goed 2019 

Alle medewerkers van het Zone.college 

wensen u een gelukkig nieuwjaar en spreken 

de wens uit dat de goede samenwerking 

tussen thuis en school voortgezet wordt in 

2019. 

 

Wijziging emailadres 

Wanneer u een ander emailadres hebt, kunt u 

deze zelf wijzigen in Magister. Op deze manier 

kunt u de digitale (nieuws)brieven en 

uitnodigingen voor bijvoorbeeld 

spreekavonden blijven ontvangen. Met name 

het mailadres behorend bij “ouder/verzorger 

1”  moet een mailadres zijn dat met regelmaat 

wordt geraadpleegd.  

 

Personeel/organisatie 

In klas 3b heeft dhr. Dankelman het mentoraat 

overgenomen van mevr. Voswijk. In klas 1L 

heeft mevr. Koerhuis het mentoraat 

overgenomen van mevr. Gelinck. 

 

Herinnering: Klankbordgroep voor 

ouders/verzorgers 

De klankbordgroepen worden georganiseerd 

om met ouders/verzorgers te spreken over hoe 

het de kinderen op school vergaat en alles wat 

daarbij hoort. U bent van harte uitgenodigd 

om mee te komen praten. We hopen u te 

ontmoeten op maandag 21 januari. We starten 

om 19.30 en zijn uiterlijk 21.00 klaar.  

Aanmelding voor dit overleg graag voor vrijdag 

18 januari via kuijpers@zone.college onder 

vermelding van “klankborgroep”. De tweede 

bijeenkomst is op donderdag 16 mei. 

 

 

 

Magister 

U kunt op ieder moment van de dag via 

Magister cijfers en absentie van uw kind 

bekijken. Voor vragen kunt u mailen naar 

magister@zone.college 

Mocht u om welke reden dan ook Magister niet 

in kunnen dan is het mogelijk om een print 

met gegevens over de resultaten van uw 

zoon/dochter te ontvangen via de mentor. 

 

Minilessen basisscholen 

In de week van maandag 21 januari t/m 

vrijdag 25 januari komen ruim 800 leerlingen 

van meer dan 50 basisscholen onze school 

bezoeken. Zij gaan een zestal korte lessen 

volgen en maken zo kennis met onze school. 

De lessen van de 1e klassers op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag vervallen na het 

4e uur. Op de woensdag vervalt het 1 t/m 4e 

uur voor de 1e klassen.  

2e klassers hebben elke dag CITO toetsen en 

een aantal reguliere lessen.  

De lessen aan de 3e klassers  gaan zoveel 

mogelijk door. Klas 4GL en 4 HGL hebben 

sectorwerkstuk (zie Magister) 

4e klas BB en KB èn klas 3 HGL hebben stage 

(dus ook geen les) 

 

Elke leerling uit klas 1 is deze week één of 

twee dagdelen ingedeeld bij de begeleiding 

van de basisschoolleerlingen, een nuttige en 

zinvolle ervaring. Als uw zoon/dochter die 

week de middag of woensdagochtend niet is 

ingedeeld bij de begeleiding dan heeft hij/zij 

geen les. De indeling is te vinden op het raam 

bij de gymzaal en in de Magister-agenda. 
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Open Dag donderdag 31 januari 

Op deze dag hebben alle leerlingen les tot en 

met het 5e uur. De middagpauze laten we 

vervallen, de lessen duren tot 12:30 uur. 

Vanaf 15:00 uur gaan de deuren voor het 

publiek open. Deze dag zullen er ook flink wat 

leerlingen komen helpen. Aanmelden hiervoor 

verloopt via de vakdocenten. 

 

Skiën klas 4 

Vrijdag 18 januari gaan we met alle 4e klassen 

een dag skiën in Winterberg 

(www.sahnehang.de). Onder andere de 

mentoren van de 4e klassen gaan mee met dit 

uitje en zullen zich op de ski’s begeven.  

‘s Ochtends om 6.00 uur is het vertrek en we 

zijn uiterlijk 21.00 uur weer terug. 

Filmpje skiën 2016 

 

Cito Volgsysteem klas 2 

De leerlingen uit de tweede klassen zullen 

vanaf volgende week citotoetsen gaan maken. 

De toets bestaat uit de onderdelen taal, 

rekenen en Engels. Zo kunnen we zien wat het 

niveau van de leerlingen is richting de 

bovenbouw en of ze vooruitgaan. Er wordt 

daarnaast een indicatie gegeven over de 

referentieniveaus taal en rekenen. 

Dit jaar maken de leerlingen met dyslexie alle 

toetsen digitaal. De overige leerlingen krijgen 

een schriftelijke en digitale toetsen. Graag 

potlood en gum in de etuis voor de komende 

weken. 

 

Keuzevakken klas 4 (bb/gb/gl) en 

klas 3 Groen Lyceum 

Eind januari zullen de ouders/verzorgers van 

de 3e klas en 2hgl in een extra nieuwsbrief 

informatie over de keuzevakken 2019-2020 

ontvangen. 

 

Decanen nieuws  

Aanmelden voor MBO opleiding 

Al veel leerlingen uit klas 4 weten welke 

vervolgopleiding ze volgend jaar willen gaan 

volgen. Voor ouders en leerlingen die nog 

vragen hebben over het maken van de juiste 

keuze is het altijd mogelijk advies te vragen 

aan de schooldecanen; mevr. Dullemond (A, B, 

C, D klassen) dullemond@zone.college en 

mevr. Woltinge (F, G, H en L klassen) 

woltinge@zone.college  

Alle leerlingen die zich voor 1 april aanmelden 

hebben gelijke kansen. Dit geldt echter niet 

voor alle opleidingen. In december heeft u van 

ons een lijst gekregen van opleidingen voor 

welke het verstandig is zich voor die tijd aan te 

melden. Mocht uw zoon/dochter interesse 

hebben voor een ‘numerus fixus’ opleiding dan 

raden wij aan hiervoor nu een 

aanmeldingsformulier in te vullen om 

teleurstellingen te voorkomen. Het is 

toegestaan zich voor meerdere opleidingen 

aan te melden, afzeggen kan altijd nog.  

 

 

Internationalisering 

CLEAN bijeenkomst in Spanje: 

In de week van 3 – 10 februari gaan mevr. 

Dullemond en mevr. Benedictus met een 

aantal leerlingen naar Valencia in Spanje. Op 

de school daar zullen ze samen met teams uit 

Turkije, Engeland, Duitsland, Italië en Spanje 

de eerste ervaringen uitwisselen over het 

recyclen en gescheiden ophalen van afval. De 

voorbereidende werkzaamheden zijn in volle 

gang. Vragenlijstjes worden ingevuld en 

verwerkt, een mascotte wordt gemaakt en 

ECO GREEN teams worden samengesteld. 

Samen met klas 2 uit het Groen Lyceum wordt 

onderzocht hoe we nu in onze school en thuis 

omgaan met afval inzamelen en hoe dat nog 

beter kan. 

In Valencia worden vervolgens afspraken 

gemaakt voor de vervolgactiviteiten tot de 

derde bijeenkomst. Het milieu zal een centraal 

thema zijn in het programma en er zal o.a. een 

CLEAN lied worden ingezongen. Met de 

afspraken die in Valencia worden gemaakt 

keert het Zone.college team op 10 februari 

terug naar Zwolle. Daarmee kunnen we dan de 

http://www.sahnehang.de/
https://www.youtube.com/watch?v=h1MOO0tubik
mailto:dullemond@zone.college
mailto:woltinge@zone.college
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voorbereidingen treffen voor de volgende 

bijeenkomst in Castelbuono in Italië. 

Tijdens de meeting in Spanje zullen de 

leerlingen in gastgezinnen verblijven. De 

eerste contacten zijn al gelegd.  

In oktober komen de andere scholen naar 

Zwolle. Mocht u het leuk vinden om een 

buitenlandse gast tijdens die week op te 

vangen, dan kunt u zich daarvoor per e mail 

aanmelden bij mevr. Dullemond 

(dullemond@zone.college).  

 

Project ArtEZ 

Net als vorig jaar is er weer een 

samenwerkingsproject met Kunstacademie 

ArtEZ en Zone.college. 

Hierbij gaan kunststudenten en leerlingen 

samen een creatief proces aan. 

Centraal staat dit jaar de ontmoeting tussen 

kunststudent en leerling: het samen bedenken, 

maken en reflecteren. 

Hoe kunnen we van elkaar leren, waar ben je 

nieuwsgierig naar, wat kun je door of van 

kunst leren? 

Klas 2D, 2G en 2H zullen aan dit project 

meedoen. Op 26 februari gaan onze leerlingen 

op bezoek bij de Kunstacademie ArtEZ voor 

een eerste samenwerking. 

Dan volgt er een periode waarin actief contact 

onderhouden wordt via moderne media. 

Studenten en leerlingen geven elkaar creatieve 

opdrachten. 

Op 26 maart sluiten we dit project op school 

samen af. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. M. Kuijpers, teamleider VO (klassen A, B, 

C en D ) 

Dhr. E. Oosterhof, teamleider VO (klassen 

F,G,H en L 

Dhr. M. Nijenmanting, directeur voortgezet 

onderwijs 

 

 

Kalender 

 

Vr. 18 januari   Skiën klas 4 

Ma. 21 t/m vr. 25 januari  Minilessen en cito klas 2 

Ma. 21 t/m vr. 25 januari Stageweek klas 4 BB en KB en klas 3L 

Do. 31 januari   Open Dag, lessen stoppen om 12:30 

Vr. 1 februari   Studiedag personeel en taaldorp klas 4   

Ma. 11 februari Mentorspreekmiddag/avond 

Ma. 18 t/m vr. 22 februari Voorjaarsvakantie 

  

 

mailto:dullemond@zone.college

