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Het schooljaar is gestart. Wij zijn erg blij om alle leerlingen te kunnen ontvangen. Anderhalve meter 
afstand houden is in sommige gevallen erg moeilijk. We hebben met het oog daarop 3 leerlingen in 1 
lokaal opgevangen. Zij doen wel gewoon mee met de praktijkvakken uit hun eigen groep. Zij hebben wel 
een groot voordeel dat ze veel ruimte hebben om zich goed te kunnen bewegen 

Personeel  
● Juf Sandra den Braber van de bovenbouw is ziek. Meester Ernst Vromans is de nieuwe collega’s 

die de leerlingen onderwijst tot juf Sandra weer beter is. 
Hoi Allen!  

Ik ben Ernst Vromans geboren op 13 mei 1966 in Amsterdam op een woonboot achter het Olympisch 
Stadion. In mijn jeugd speelde ik altijd buiten met mijn broer Rob in het Amsterdamse Bos. 
Buitenspelen zou ook een verplicht vak op school moeten zijn volgens Johan Cruijff, omdat je daar heel 
veel van leert! Hier sluit ik mij volledig op aan! Op mijn 24 ste ben ik begonnen met de Pedagogische 
Academie en afgestudeerd 4 jaar later! Ik ben begonnen als kleuterleider in groep ½ en vervolgens heb 
ik 4 jaar groep ⅞ gedaan. Toen werd mijn grote aanwinst Cas geboren, nu bijna 18 jaar en zittend in 6 
VWO, en besloten Tanja en ik te verhuizen naar Friesland, waar ik 2 jaar lang les gaf NT2 aan Angolese 
Vluchtelingen en ook Nederlands gaf op de onderbouw. Toen besloot Rita Verdonk om de stekker uit 
de AZC te halen en zat het werk er helaas op bij Pieter Jelles. In Amsterdam ging ik 4 jaar werken bij het 
Wellantcollege en daar gaf ik Nederlands en Agrarische Economie aan de examenklassen. Na deze 4 
jaar vond ik een nieuwe uitdaging bij Panta Rhei! Waar ik Mens en Maatschappij mocht geven en 
Economie. Daarnaast gaf ik ook rekenen op de onderbouw! De laatste 3 jaar heb ik NT2 en 
Maatschappijleer gegeven aan Vluchtelingen op Panta Rhei! Nu ben ik dus hier aangekomen en ga ik 
proberen om met de leerlingen en de docenten een goede band op te bouwen, want alles valt en staat 
met een goede relatie met leerlingen en docenten, maak er allemaal iets moois van en vergeet niet te 
lachen, want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd! Groetjes Ernst 

 
 

● Juf Evelien is ziek maar is  gestart met de integratie. Juf Jackie en Juf Sandra M hebben de groep 
onder hun hoede. 

 
● Juf Jackie Rozenblad één van de teamleiders is weer beter maar staat nu ook enkele dagen voor 

de groep. Daarnaast begeleid zij meester Karel. 
 

 

 



 

● Meester Karel is een nieuwe meester. Hij doet de PABO en daarnaast is hij onze 
cultuurcoördinator. 
 
Mijn naam is Karel Simons, ik ben 35 jaar oud en ik woon met mijn 2 zoontjes in Hillegom. 
Voordat ik in dienst ging bij Orion, heb ik al meerdere malen op de school mogen werken. Ik heb 
in het verleden kung fu lessen gegeven aan verschillende klassen en ik heb 2 kunstprojecten 
mogen opzetten ism Stichting Tamino en Juf Sandra den Braber. 
Ik geef nu drama-/poppenspel lessen aan de structuur- en onderbouwgroepen en organiseer de 
culturele uitjes en activiteiten voor alle klassen. Ik ben ontzettend blij om op Orion Noord te zijn. 

 
 

● Juf Sandra Mana gaat ook studeren aan de PABO. 
 

● Juf Ester van Rooij en juf Matina Gkiouleka zijn de nieuwe juffen van de structuurgroep 1. 
 

Hallo ouders, 

Ik ben juf Matina en ik kom uit Griekenland. Afgelopen jaar verhuisde ik naar Nederland en 

meteen ben ik verliefd geworden met dit mooi land. Van jong af wilde ik mijn bijdrage 

leveren in de maatschappij. Ik heb mijn roeping gevonden in het werken met kinderen en 

nu volg ik mijn passie en beroep als een leerkracht op Orion College Noord. Daarnaast 

probeer ik op mijn vrije tijd yogalessen te volgen en de pracht van Nederlandse natuur, steden en 

cultuur te ontdekken.  

 
Hallo ik ben Ester, 

Afgelopen schooljaar heb ik stage gelopen op deze school en heb ik mijn passie gevonden voor het 

speciaal onderwijs. Nu ben ik juf van SOB1 en werk ik 1 dag als orthopedagoog. In mijn vrije tijd geeft in 

de winter schaatslessen van jong en oud. Aangezien er in de zomer geen ijs ligt, geef ik dan 

skeelertraining en fiets ik veel op de racefiets.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

● Juf Hidy Brandon is de nieuwe juf en onderwijst in de middenbouw 1 
Ik  werk met veel plezier op het OCN  

 
 

● Juf Thorin is vanaf 1 september 1 dag op school. Zij gaat haar studie verder oppakken. Wij 
wensen Thorin heel veel succes toe. 

 
Onze website is live 
Onze website is vernieuwd en nu ook live gezet.  Als je op de link klikt komt je bij de vernieuwde 
website.https://www.orioncollegenoord.nl/ 
 
De algemene ouderavond 21-9-2020 
In de minigids hebben wij bekend gemaakt dat we op 21-9-2020 een algemene ouderavond hebben. 
Omdat we in de Coronatijd leven lijkt het ons niet zinvol om deze avond door te laten gaan.  
 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Dit schooljaar mogen wij juf Daya als nieuw MR lid vanuit de personeelsgeleding begroeten. Juf Daya 
heeft haar ervaring op de vorige school opgedaan/. Wij wensen Daya veel plezier toe. 
Vanaf vorig schooljaar is meester Jack de Jong ook MR lid en zal deze taken voortzetten. 
In oktober zullen we opnieuw starten met de verkiezingen voor op opzetten van een nieuwe 
leerlingenraad.  

Website 

Wij hebben onlangs onze nieuwe website online gezet./ Wij zijn van mening dat u hierdoor gemakkelijk 
en snel aan de informatie die u nodig hebt komt. Als u hierop klinkt Ons team komt u ook op onze 
nieuwe website. 
 

Eerste Theemiddag  
Op maandag 1 september was de eerste theemiddag. Het thema was sexting en grooming 
gepresenteerd door Qpido. Is als succesvol door de ouders ervaren.  
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 Week Tegen Pesten  

 
Orion College Noord heeft dit jaar weer meegedaan met de ‘Week Tegen Pesten’ (21 t/m 25 september 

2020). Zo hebben we een goede start gemaakt in het nieuwe schooljaar waarin we met elkaar zorgen 

voor een fijne en veilige school. Het motto van dit jaar is ‘Samen aan zet’. Samen met de klas, het team 

en de hele school hebben we activiteiten gedaan rondom pesten, samenwerken en groepsvorming. Zo 

zijn er digitale spellen gedaan, is het anti-pestprotocol met de leerlingen besproken, hebben de 

leerlingen een anti-pestcontract getekend, zijn er oefeningen gedaan rondom het thema weerbaarheid 

en zijn er klassikale lessen gegeven. 

Week van de veiligheid 

In de week van 5 t/m 9 oktober heeft Orion College Noord aandacht 

besteed aan de ‘Week van de Veiligheid’. Wij vinden het belangrijk 

dat alle leerlingen zich veilig voelen op school, zodat zij met plezier 

naar school komen en zich positief kunnen ontwikkelen. Er is 

gedurende de week aandacht besteed aan verschillende 

onderwerpen rondom het thema veiligheid en waar je terecht kunt 

als je je niet veilig voelt of hulp nodig hebt om je veiliger te voelen. 

 

 
 

 

 

Toetsen en kwaliteitskalender 

Op Orion College Noord werken we met een kwaliteitskalender. Hierin staan alle activiteiten ingepland 

die we ondernemen gedurende een heel schooljaar. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, ouderavonden, 

vergaderingen en de afname van toetsen  Het schooljaar is opgedeeld in vijf perioden en één periode 

loopt van vakantie tot vakantie. Elke periode nemen we ook de toetsen af. Afgelopen periode zijn de 

methode gebonden toetsen van getallen, klokkijken en geld afgenomen. De aankomende periode 

worden de toetsen burgerschap, optellen, aftrekken afgenomen. 

Burgerschap. 
Sinds het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart om het vak burgerschap thematisch aan te bieden. 

 

 



 

Hieronder kunt u lezen aan welke theamś wij de komende weken zullen werken. Elke thema wordt 
afgerond met een mondelinge of schriftelijk toets. Aan de themaś zijn ook externe lessen aan 
verbonden. Sommige themaś worden in twee bouwen aangebonden maar met de nodige verdieping en 
herhaling. Het aanbod halen wij uit de methode Deviant. 
 

- Onderbouw: Methode Deviant Kies deel 1  

1. Kiezen: respect, keuzes maken, invloed vrienden  

2. Gezondheid en seksualiteit  

3. Media  

4. Veiligheid 

5. Samenleven 

 

 

- Middenbouw: Methode Deviant Kies deel 1  

1. Kiezen: Vrijheid 

2. Gezondheid en seksualiteit  

3. Media  

4. Veiligheid 
5. Werk  

6. Politiek bezoek Tweede kamer 

 

- Bovenbouw en Pro roc: Methode Deviant  

1. Samenwerken 

2. Gezondheid en seksualiteit (Pro-roc tot hier) 

3. Werken  

4. Media 

5. Politiek  

6. Extra duurzaamheid naar keus (andere bovenbouwklassen tot hier) 

 
Extern aanbod  
Verschillende lessen van externen zijn gekoppeld aan de thema’s van de burgerschapslessen. MEE 
Amstel en Zaan heeft de Go for it training gegeven aan OB1. Deze training is gericht op bewustwording 
van gedrag en oefenen met sociale vaardigheden. Twee trainers van MEE hebben bovendien de Maak je 
sterk training aan de meiden uit MB2 gegeven. Deze training is gericht op weerbaarheid.  
 
Na de herfstvakantie staan de volgende lessen van externen op de planning:  

- Je lijf je lief van MEE gericht op seksuele weerbaarheid voor de leerlingen uit MB1.  
- Liefde is… lessen van Qpido gericht op liefde en grenzen voor leerlingen uit de OZA-groepen, 

OB2 groep, middenbouwgroepen en bovenbouwgroepen.  
- Beware of Loverboys van Scharlaken Koord gericht op voorlichting en preventie met betrekking 

tot de loverboy-problematiek voor meiden uit de middenbouwklassen.  

 

 



 

 
Leerlingenraad  
Dit jaar is er weer een nieuwe leerlingenraad gekozen. De volgende leerlingen zullen dit schooljaar hun 
klassen vertegenwoordigen: Denisha (MB1), Raphael (MB3), Nisrine (MB2), Lars (BB1), Eureka (BB2), TJ 
(MB4), Badr (OZA1), Selim (OB2), Bilal (OB1) en Sanae (SBB3).  

 
 
SCAF onderzoek UvA 
Dit schooljaar doen we mee met een onderzoeksproject vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA) 
gericht op de SCAF. De SCAF staat voor SCreener Adaptief Functioneren. Naast de IQ test is het adaptief 
functioneren de tweede (eigenlijk belangrijkste) factor voor het bepalen van een licht verstandelijke 
beperking. De UvA is bezig met het ontwikkelen van een instrument dat het adaptief functioneren kan 
vaststellen. Ze zoeken mensen bij wie dit instrument afgenomen kan worden ter onderzoeksdoeleinden. 
Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn mogen beslissen of ze willen meedoen aan dit onderzoek. Wanneer 
ze meedoen zal het instrument worden afgenomen door iemand van school. Dit duurt ongeveer 45 
minuten. Leerlingen krijgen 5 euro voor het onderzoek. Alles gebeurt anoniem. 
 
Traumasensitief onderwijs 
Binnen Orion College Noord zijn we bezig met de implementatie van Traumasensitief Onderwijs (TSO). 
Vorig jaar is het hele team geschoold en dit jaar gaan we bezig met de praktische invulling van TSO 
binnen de school. Dit doen wij omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen zich ontwikkelen binnen 
een optimaal schoolklimaat. 
 
De Kunst Helden 
De Kunst Helden gaan door maar worden niet meer binnen de school gehouden. Het zal nu plaatsvinden 
in de Muziekschool in noord worden. Het voordeel is dat de leerlingen ook in aanraking komen met 
andere vormen van vrijetijdsbesteding op het gebied van muziek. De precieze ingangsdatum is nog niet 
bekend maar het zal ergens in februari 2021 zijn. 
 
Cultuur onderwijs 
In oktober zal het eerste uitje al gaan plaatsvinden. De leerlingen van OB2 en MB2 gaan naar het Bijlmer 
Parktheater om de voorstelling “Ik eh…” te bezoeken. 
“Ik eh…” is een voorstelling van Het Houten Hart. Het is een visueel spektakel dat gaat over de drukke 
wereld waarin jongeren nu opgroeien. Het Houten hart heeft meermaals de zilveren krekel mogen 
winnen, de prijs voor beste jeugdvoorstelling van nederland.  

 

 



 

In November gaan de leerlingen van MB4 naar het Bijlmer Parktheater om de voorstelling “Wie deed 
het?” te gaan zien. Een interactieve voorstelling waarbij het publiek helpt een mysterie op te lossen. 
Verder gaan de leerlingen van BB1 een documentaire zien op het IDFAxPodium Mozaïek. 
Alle uitjes worden vooraf inhoudelijk voorbereid door meester Karel. 
De leerlingen van de structuurgroepen gaan in november naar Artis om een theaterles te doen met 
meester Karel. In de link vinden jullie onze cultuurkalender 
 
Buitenschoolse activiteiten 
Jongeren die het kunnen (JDK) gaan binnenkort starten. De leerlingen kunnen zich bij hun juf 
aanmelden. 
De vrijdagmiddag activiteit van Prisma is al gestart. Er zijn nog meer plekken beschikbaar. 
 
Opvang leerlingen tijdens de studie-middagen 
De naschoolse opvang Plus van Philadelphia gaat tijdens onze studiemiddagen vanaf 13.00 de leerlingen 
opvangen die al opvang krijgen bij Plus. Zij nemen contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de 
desbetreffende leerlingen. 
 

 

Extra financiële middelen voor ouder(s) van schoolgaande kinderen 
Pak je kans - hulp bij schoolkosten 
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. 
Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten 
voor uw kinderen. 

Scholierenvergoeding 

Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook 
gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen 
en papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles. 

U krijgt € 216,- per jaar per kind op de basisschool. 
U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare school. 

Gratis laptop of tablet middelbare school 

Voor uw kind op de middelbare school kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. Uw kind doet eerst 
een computerles van 2,5 uur. Daarna mag uw kind mag kiezen tussen een laptop of tablet. 

Reiskostenvergoeding middelbare school 

 

 



 

U krijgt € 250,-  per jaar als uw kind 3 zones of meer met het openbaar vervoer moet reizen naar de 
middelbare school. 

Aanvragen voor schooljaar 2020-2021 kan tot en met 31 mei 2021 
Kijk voor alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of 
bel 020 252 6000. 
 

De Stages 

 

De stage georganiseerd door de werkstraat zijn gestart. Echter merken wij dat door de Corona de stage 
veel minder zijn dan vorig jaar. De leerling die de Pro Roc route lopen hebben reeds een stage. 
Stage van Cordaan verlopen nog erg stroef. 

Lees meer op onze website 
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