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Stedelijk Lyceum Zutphen

Extra bij het m
agazine voor groep-8 leerlingen en hun ouders over H

et Stedelijk Zutphen

In dit nummer 

-> een kleinschalige school waar 
     je mag zijn wie je bent

-> over maatwerk, plezier en  
     je eigen coach

-> met eindexamenresultaten bij  
     de beste 5% van Nederland!
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Het Stedelijk lyceum is een kleinschalige school voor havo, 
atheneum en gymnasium. Leerlingen kennen elkaar en hun 
docenten. Docenten kennen hun leerlingen. Er is daardoor 
aandacht voor jou en voor elkaar. We leveren maatwerk en 
je hebt je eigen coach. Zo kun je leren met plezier, op een 
manier die bij jou past.

Leren met plezier op het Stedelijk Lyceum 
Bij ons op school volg je een persoonlijke leerroute. Daar kiezen we voor omdat we weten dat 
zo’n persoonlijke route er voor zorgt dat onze leerlingen betere prestaties leveren. Wanneer je 
zelf keuzes mag maken, leer je met plezier en daardoor leer je meer. Je kunt zelf kiezen waar je 
aan werkt in onze maatwerkuren en je kunt ook kiezen voor extra’s zoals Cambridge Engels of 
de musicalstroom. Je kiest een persoonlijke route waarin je bijvoorbeeld kunt versnellen óf je 
volgt gewoon je eigen pad en zorgt dat je genoeg tijd hebt voor je hobby’s of je bijbaantje. Je 
coach begeleidt je bij het maken van je keuzes.

Leren met plezier 
buiten school!
Natuurlijk organiseren we ook van alles om 
je schooltijd op ons lyceum tot een fijne 
en onvergetelijke tijd te maken. Denk aan 
sportevenementen, de reis naar Berlijn of 
Rome, de skireis, je klassenfeest, Stedelijk on 
Stage pop en de Dalton Driedaagse. Je leest er 
alles over op onze website en facebookpagina.

Werken op de manier 
die bij jou past
Door het maatwerk op Het Stedelijk kun je 
werken in je eigen tempo, op je eigen niveau 
én op de manier die het beste bij je past. 
Op onze school heb je vijf tot tien maatwerkuren per week in je rooster. Als je een 
maatwerkuur hebt, kijk je zelf voor welk vak of aan welke opdracht je gaat werken. 
Eigenlijk net als op de basisschool: voor een deel kun je zelf je eigen tijd indelen. In 
deze uren kun je bijvoorbeeld intensiever werken aan een vak dat je wat moeilijker 
vindt of je vast voorbereiden op een toets. Vragen die je hebt kun je bespreken met de 
docent of je medeleerlingen. Je kunt ook huiswerk maken zodat je thuis meer ruimte 
hebt voor hobby’s. Daarnaast kun je versnellen, 
verdiepen en verbreden. Wat dat precies is, lees 
je op onze website. 

Stefan ‘Vanaf de eerste dag heb ik drie 
vriendjes. We werken samen aan een project 
over de Romeinen. Dat doen we op school in 
de les en soms ook in een maatwerkuur.’

Babs ‘Iedereen is hier anders. Maar ook 
weer niet zo heel anders dan op andere 
middelbare scholen hoor. De een is 
bijvoorbeeld hoogbegaafd en de ander 
is een musicalster of kan heel goed 
voetballen. Ik vind het gewoon leuk op 
school. Het valt me op dat iedereen hier 
zo goed met elkaar om gaat.’  

Loesa zit in 4 havo en volgt drie vakken 
in 5 havo. Iris en Nina volgen een paar 
vakken op havo 4-niveau en de rest op vwo 
5-niveau. Hein deed eindexamen in tien 
vakken en studeert nu op de universiteit. Luc zit in havo 
4 en doet dit jaar al eindexamen Engels, op vwo-niveau!

Niels is 14 jaar en zit in 5 vwo (en heeft het 
fantastisch naar zijn zin). Rens sport op hoog 
niveau en heeft een rooster op maat. Dat 
geldt ook voor Papillon die al les krijgt op het 
conservatorium.

Goed voorbereid op  
hbo en universiteit
Na de havo of het vwo kun je doorleren op het hbo of de 
universiteit. We bereiden je daar goed op voor op onze 
school. Dat doen we al vanaf de brugklas. We werken aan 
de ontwikkeling van je academische vaardigheden; zo leer 
je een goed betoog te schrijven, grote stukken tekst te lezen 
en te begrijpen én goed te presenteren. Daar besteden we 
vanaf de brugklas al veel aandacht aan. Omdat veel teksten 
en boeken op het hbo en de universiteit in het Engels zijn, 
krijg je bij ons versterkt Engels. Dat betekent per week een 
uur meer dan gebruikelijk is. Je kunt ook Cambridge Engels 
volgen. Op het vwo krijg je filosofie. Bij filosofie leer je 
kritisch denken en nieuwsgierige vragen stellen. Daar heb je 
veel aan in je verdere schoolloopbaan en carrière.



54

Het Stedelijk is een school met 
een rijke traditie. Wist je dat 
het gymnasium van de school 
al vanaf 1839 bestaat en de 
Zutphense HBS al vanaf 1864? 
Samen vormden ze rond 1920 het 
Stedelijk Lyceum. Met ingang van 
komend jaar is ons lyceum weer 
een zelfstandige afdeling. Je kunt 
er naar de havo, het atheneum of 
het gymnasium.

Op havo én op vwo scoort Het Stedelijk met de 
eindexamenresultaten bij de beste 5% van Nederland!

Aan de slag met opdrachten bij O&O
Ken je het vak Onderzoeken en ontwerpen (O&O)? Tijdens O&O ben je zelf actief aan 
het werk. Je doet dit samen met anderen en krijgt 
ook opdrachten/vraagstukken van bedrijven en 
instellingen. Natuurlijk leren we je eerst hoe je 
onderzoek moet doen en hoe je van dat onderzoek 
een goed verslag schrijft. Later op het hbo of de 
universiteit moet je ook onderzoek doen en daar 
verslagen over schrijven. Dit leer je bij ons al vanaf 
de brugklas. 

Docenten kennen je
We werken met de leergebieden klassieke culturele 
vorming (KCV), geschiedenis en omgevingswetenschappen 
(G&O) en onderzoeken en ontwerpen (O&O). In deze 
leergebieden krijg je de lesstof vanuit verschillende vakken 
in samenhang aangeboden. Dat doen we omdat de echte 
wereld ook niet is opgedeeld in allerlei ‘losse’ vakken. 
Zo krijg je bij G&O opdrachten die met aardrijkskunde 
én geschiedenis te maken hebben. Het voordeel van het 
werken in leergebieden is ook dat je minder docenten 
hebt die jou en je klas lesgeven. De meeste docenten zie 
je vier uur per week. Ze leren je echt kennen en kunnen je 
daardoor goed begeleiden bij het leren.

Myrthe (5 vwo), Sarah en Job (lyceum 2) 
hebben dit schooljaar een onderzoek naar 
het energieverbruik gedaan op school. Ze 
werden daarbij geholpen door de directeur 
van Hotel Inntel die zelf ook probeert om 
zijn hotel energieneutraal te krijgen. 

In gesprek met je coach
Om je goed te begeleiden bij jouw persoonlijke programma en om je persoonlijke aandacht te 
geven, heb je op onze school een eigen coach. Iedere acht weken praat je met je ouders en je 
coach over hoe het gaat op school: wat gaat goed en wat kan anders of beter. Samen maken 
jullie een actieplan voor de volgende acht weken. 

Floortje ‘Mijn coach kent me nu al hartstikke goed. Dat vind ik fijn. Ik loop als ik een 
vraag heb zo bij haar binnen. Mijn ouders krijgen ook geregeld een mailtje over hoe het 
met de klas gaat en wat we allemaal doen. Dat vinden ze fijn. Natuurlijk komen ze naar 
school voor de coachgesprekken. Die bereiden we samen thuis voor. 

Naast de coachgesprekken heb je elke week 
ook coachuren. In deze lesuren leer je naast 
studievaardigheden ook veel over jezelf. Je 
denkt na over de vragen: wie ben ik, wat 
kan ik en wat wil ik en wat ga ik doen om 
dat te bereiken. Om je te helpen straks een 
goede vervolgstudie te kiezen, maak je vanaf 
de eerste klas al kennis met mensen uit 
verschillende beroepsgroepen. Ze komen in 
coach- of vaklessen iets vertellen over hun 
beroep en je oriënteert je ook buiten school 
op je toekomst.

Lisa haalt goede cijfers en dat wil 
ze zo houden. Ze heeft tijdens het 
coachgesprek met haar coach en 
ouders besproken dat het doel is dat 
ze naast haar schoolwerk genoeg 
tijd over houdt voor haar hobby’s. Ze 
kookt en bakt graag, zit in een bandje 
en heeft een bijbaantje. Of het gelukt 
is bekijken ze samen in het volgende 
coachgesprek over acht weken.
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We zien je graag bij een proefles
Ben je zo nieuwsgierig dat je alvast een les wilt volgen of wil je ons nog wat beter leren 
kennen? Dat kan! Kom samen met je vader en/of moeder naar school en volg een 
proefles. Schrijf je in via onze website: www.hetstedelijkzutphen.nl. De proeflessen zijn 
op 7 en 8 februari van 19.00 - 20.30 uur op de Isendoornstraat 3 in Zutphen. Tot dan!

Tieners met talent
Het Stedelijk is begaafdheidsprofielschool (bps). 
Dat betekent dat we veel ervaring hebben met 
leerlingen die op de een of andere manier ‘meer’ 
begaafd zijn. Leerlingen kunnen bij ons echt 
excelleren. Dat past natuurlijk heel mooi in ons 
onderwijsconcept van maatwerk en persoonlijk 
leren. In onze speciale bps-brochure lees je nog 
meer wat we voor ‘tieners met talent’ doen.

Colofon
Deze ‘extra’ is onderdeel van 
het magazine over Het Stedelijk 
Zutphen gemaakt voor leerlingen 
van groep 7 en 8.

Locatie Isendoornstraat
Isendoornstraat 3
7201 NJ Zutphen

Telefoon 0575 590909
E-mail info@hetstedelijkzutphen.nl
facebook.com/
HetStedelijkZutphen

www.hetstedelijkzutphen.nl

Onze brugklassen
Op basis van het advies van je basisschool kun je je aanmelden 
voor de volgende brugklassen:
 -> havobrugklas -> in deze klas zitten alleen leerlingen met een 
echt havoadvies. Je hebt dus les op havoniveau, het niveau dat 
het beste bij jou past;
 -> havo-opstroomklas  -> heb je een havo/vwo-advies van je 
docent van groep 8 van de basisschool? Dan kom je bij ons in de 
havo-opstroomklas. Je krijgt een jaar lang les op vwo-niveau. Bij 
een aantal toetsen krijg je cijfers op havo- én vwo-niveau. Aan 
het einde van het jaar weten we dan welke vervolgstap het beste 
bij jou past: de havo of het vwo;
 -> vwo-brugklas  waaronder ons 5-jarig vwo en het gymnasium.  
Leerlingen die echt snel kunnen en willen, kunnen in het eerste 
jaar kijken of het vijfjarig vwo iets voor hen is. En als je veel 
belangstelling hebt voor geschiedenis en (klassieke) talen is ons 
gymnasium zeker iets voor jou!  

Marieke heeft zich 
het afgelopen jaar al 
aangemeld voor onze 
vijfjarige vwo-opleiding. 
Volgend schooljaar doet ze 
klas 2 en 3 ineen. Marieke: 
“in het eerste jaar moest 
ik ook wel even wennen 
aan de middelbare school, 
maar ik merk dat het me 
erg makkelijk afgaat en ik 
heb heel veel zin in volgend 
jaar. Ik neem vast voor een 
aantal vakken wat werk 
mee voor in de vakantie”.

Lessentabel brugklas Havo Atheneum Gymnasium
Nederlands 4 4 3
Engels 4 4 4
Frans 3 3 2
KCV (klassieke culturele vorming / Grieks en Latijn)   4
G&O (geschiedenis en omgevingswetenschappen) 4 4 3
O&O (onderzoeken en ontwerpen) 4 4 3

Wiskunde en rekenen 4 4 4
Filosofie  2 2
Kunstvakken 4 3 3
Bewegingsonderwijs 3 2 2
Coach-uur 2 2 2

Zo gebruiken we rubrics die jou helpen 
om beter te leren samenwerken
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Stedelijk Lyceum Zutphen
Wist je dat
-> wij één van de 20 scholen in Nederland zijn die een vwo in 5 jaar mogen aanbieden
-> we een musicalstroom hebben voor leerlingen die het leuk vinden om te zingen,  
     toneel te spelen en te dansen en dat we elk jaar een fantastische musical opvoeren
-> je je muzikale talenten ook op het Stedelijk on Stage (SoS)-klassiek en SoS-pop kunt vertonen
-> het Stedelijk Lyceum een rookvrije school is (en dat je daar bij je aanmelding ook voor tekent)
-> we een gezonde school zijn met een gezonde kantine?   Ons lyceum heeft een eigen aula met  
     een eigen gezonde-kantine-loket
-> cultuur belangrijk is bij ons op school? We doen veel aan muziek en beeldende vakken.  
     Dat zie je als je rondloopt; de school hangt vol met kunstwerken van leerlingen
-> we met weektaken werken en dat je vaak in je eigen tempo aan bepaalde taken of vakken  
     kunt werken
-> je meer leert, als het leren voor jou ‘inzichtelijk’ gemaakt wordt. Zo gebruiken we rubrics  
     die jou helpen om beter te leren samenwerken, beter te leren schrijven of beter te leren presenteren
-> we bekend staan als een kleinschalige en veilige school en dat we dat graag willen blijven?  
     Daarom starten we komend schooljaar met maximaal zes nieuwe brugklassen op ons lyceum.  
     Ook jij kent straks iedereen
-> je op het vwo en op het gymnasium filosofie krijgt!  
     Op de havo volg je in plaats daarvan een extra uur bewegingsonderwijs en kunst 
-> meer dan een kwart van onze leerlingen ‘begaafd’ is en dus op de een of andere manier  
     een eigen programma volgt
-> onze school vlakbij het station ligt (5 minuten lopen) en dus goed bereikbaar is met trein en bus
-> wij het leuk zouden vinden als ook jij je volgend schooljaar op Het Stedelijk aanmeldt!


