
 
 

 
 

NOP 2 
 

PERIODE 2 

Het was een drukke periode met veel activiteiten 
binnen de school zoals de Open Dagen en Bezoek 
Basisscholen. Een tijd ook waarin helaas veel kinderen 
maar ook docenten ziek thuis waren. Toch is alles in het 
werk gesteld om met extra docenten en bijlessen, de 
achterstanden voor de leerlingen zoveel mogelijk te 
beperken. Wij hopen dan ook van harte dat de mentor 
van uw zoon/dochter afgelopen week in het rapport-
gesprek positief was over de resultaten van periode 2. 

 

 

OPEN DAG (1) 

Woensdag 27 januari was het zover. De eerste van 
onze twee Open Dagen. Dagen waar door ons weer 
erg naar werd uitgekeken. Als één van de weinige 
scholen in Rotterdam, hebben we een Open Dag 
weten te organiseren, waar ouders met hun  zoon of 
dochter ook echt de school konden bezoeken. Dit 
werd erg op prijs gesteld, gezien de vele positieve 
reacties. Ook dit jaar viel er weer veel te zien en te 
beleven met als rode draad, SMART onderwijs 

 

OPEN DAG (2) 

Zo konden de kinderen kennismaken met de SMART 
lessen die komend jaar zullen worden aangeboden. 
Hierbij vertelt bijvoorbeeld een  zorgrobot hoe je een 
verpakking moet maken, vlieg je m.b.v. een VR-bril over 
Rotterdam en leer je natuurlijk ook zelf vliegen met een 
drone. Naast onze traditionele lessen is er dus veel 
ruimte voor beroepen van de toekomst. Op die manier 
levert het Zuiderpark leerlingen af die om weten te gaan 
met alle uitdagingen van nu en ook die in de toekomst.  
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            OPEN DAG (3) 

Door het hoge aantal aanmeldingen voor onze 
komende Open Dag op 19 februari, is besloten een 
extra tijdvak te openen tussen 14 en 15 uur. Wilt u met 
uw zoon/dochter komen kennismaken met onze mooie 
school waar traditionele lessen worden gecombineerd 
met lessen van de toekomst, twijfel dan niet en kom 
zaterdag bij ons langs. Tijdens de rondleiding door de 
school krijgt u een persoonlijke rondleider. Inschrijven 
voor een rondleiding, kan via de website, graag tot dan! 

 

BEZOEK BASISSCHOLEN (1) 

Ook dit jaar komen er weer veel basisscholen op bezoek 
bij het Zuiderpark. Natuurlijk worden namens onze 
school ook veel basisscholen bezocht om te vertellen 
hoe wij werken en wat de mogelijkheden binnen onze 
school zijn, maar veel leuker is het natuurlijk om onze 
school te ervaren. Zo bestond elk  basisschool bezoek 
uit een aantal sportactiviteiten  in onze eigen fitness 
ruimte. Wij vinden dat kinderen zich geestelijk maar 
zeker ook lichamelijk moeten kunnen ontwikkelen.    

 

  

BEZOEK BASISSCHOLEN (2)  
  

Uiteraard werd er veel meer gedaan dan sporten. De 
kinderen maakten ook kennis met onze nieuwe SMART 
lessen. Zo kregen onze aspirant leerlingen lessen in 
SMART Tech, SMART Business en SMART Care. Een 
mooie ervaring voor de kinderen om kennis te kunnen 
maken met onze lessen van de toekomst. Alle 1e jaars 
leerlingen krijgen komend schooljaar een laptop om 
goed voorbereid te zijn op deze toekomstige beroepen.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

INHAALPROGRAMMA 

Binnen het Zuiderpark is er voor gekozen om jarenlange 
expertise van ervaren collega’s in te zetten voor ons 
inhaalprogramma. Omdat leerlingen door corona 
achterstanden hebben opgelopen, worden zij o.a. 
geholpen Gerard Hansma bij het wegwerken hiervan. 
Wiskunde is binnen het Zuiderpark een verplicht 
examenvak en Gerard gaat elke dinsdag gericht met een 
groep leerlingen aan het werk, zodat ze wat wiskunde 
betreft, met een gerust gevoel het examen ingaan.  

  

 
SKILLS 

  

Binnen het Zuiderpark bestaat de mogelijkheid om 
naast alle verplichte vakken ook te kiezen voor een vak 
waar jouw speciale interesse ligt. We noemen deze 
vakken SKILLS en leerlingen kunnen hierbij kiezen uit 
Sport+, Sport+, Foto & Film, Mode & Design, 
Technologie en de Kunstklas. Rida uit klas 1B3 heeft 
voor Masterchef gekozen. Tijdens deze les, heeft hij 
samen met een aantal medeleerlingen een overheerlijk 
voorgerecht gemaakt. Eet smakelijk! 

 

 

NIEUWE DOCENT WISKUNDE 

Mijn naam is Pink Hermans. Sinds 1 januari werk ik 
fulltime op het Zuiderpark als docent wiskunde. Ik ben 
al lang werkzaam als docent en vind het werken met 
leerlingen in het VMBO erg leuk. De leerlingen op het 
VMBO zijn open en spontaan en vaak goed 
gemotiveerd. Ik geef voornamelijk les in de bovenbouw, 
bereid de leerlingen voor op het eindexamen, waarvan 
alle docenten natuurlijk hopen dat ze glansrijk slagen. 
Mijn deur staat altijd open indien u vragen heeft. 


