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Het Stedelijk Lyceum
Dé 
begaafdheidsprofielschool 
in de regio

In dit nummer 
-> Tieners met talent
-> Je eigen coach
-> Maatwerk
-> Vwo in 5 jaar

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

et Stedelijk Zutphen
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Persoonlijke 
aandacht:  
je eigen coach
Bij ons heb je een persoonlijke coach. Je 
coach speelt bij maatwerk een belangrijke rol. 
Eens in de acht weken heb je samen met je 
ouders een gesprek met je coach. Het eerste 
gesprek heb je al voor de zomervakantie, 
natuurlijk ook samen met je ouders. Dat is 
een kennismakingsgesprek. In de gesprekken 
tijdens het schooljaar maak je afspraken 
over je persoonlijk leerprogramma, je stelt 
je doelen vast voor de komende periode en 
wat je nodig hebt om die doelen te bereiken. 
Natuurlijk wil je coach in zo’n gesprek ook 
weten hoe het met je gaat. Je kijkt dan 
terug naar wat geweest is en hoe dat ging, 
met andere woorden, je reflecteert op de 
voorgaande periode.

Je voelt je snel thuis
Omdat we ook erg jonge leerlingen in onze brugklas krijgen (vanaf 9 jaar oud) besteedt de coach 
veel aandacht aan het groepsproces en de introductie op school. Je voelt je dus snel thuis. Onze 
ervaring is dat als leerlingen in het basisonderwijs hebben versneld, de aansluiting met de klas bij 
ons op school soepel verloopt. Vaak zijn er meerdere leerlingen met dezelfde interesses.

De enige 
begaafdheidsprofielschool
in de regio

Het Stedelijk Lyceum is de enige begaafdheidsprofielschool 
(bps) in de regio. We zijn officieel gecertificeerd en maken deel 
uit van een landelijk netwerk van bps-scholen. 
We hebben specialistische kennis over (hoog)
begaafde leerlingen en ons onderwijs biedt veel 
mogelijkheden voor deze doelgroep. Ongeveer een 
kwart van onze leerlingen is specifiek begaafd.

SoS:
klassiek en pop!
Stedelijk on Stage klassiek en Stedelijk 
on Stage populair. Twee podia waar je je 
muzikale talenten kunt delen met je klasgenoten en medeleerlingen. 
En natuurlijk ook met je familie, vrienden en met onze medewerkers. 
Al vele jaren doen leerlingen met plezier aan beide edities van SoS 
mee. Muziek, zang en dans…en ook de presentatie is in handen van 
leerlingen. Wie weet, sta jij komend jaar op één of misschien zelfs op 
beide podia óf geniet je met ons mee van de muzikale talenten.

Persoonlijk leren: 
maatwerk
We zijn gespecialiseerd in persoonlijk leren. Dat betekent 
dat we maatwerk bieden aan individuele leerlingen. We 
bieden je de mogelijkheid om in je eigen tempo door je onderwijsprogramma te gaan. 
Daarmee kun je zelfs al op de basisschool beginnen.

Tieners met 
talent
Op school praten we graag 
over tieners met talent. Ben je 
getalenteerd op creatief, muzikaal 
of sportief gebied dan kun je goed 
op het Stedelijk Lyceum terecht. 
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Vwo in 5 jaar
Doordat het mogelijk is om op verschillende manieren je eigen leerroute uit te 
stippelen en te versnellen gebeurt het bij ons op school ook dat leerlingen twee 
leerjaren in één jaar doen. Dit kan voor individuele vakken of over de hele breedte van 
een jaar. In dat laatste geval doe je de tweede en derde klas helemaal in één jaar en 
sluit je je vwo af in 5 jaar. 

Je kunt dus voor één vak, voor 
verschillende vakken of voor alle vakken 
eerder examen doen. Wanneer er door te 
versnellen tijd over is in de bovenbouw, 
dan kun je alvast modules op de 
universiteit volgen. In de bovenbouw kun 
je ook één of meer extra vakken kiezen 
en zo breder examen doen. Bijvoorbeeld 
examen in twee profielen.

Het Stedelijk Lyceum is de enige 
begaafdheidsprofielschool in de regio 
én de enige school in Zutphen met 
toestemming van de minister voor 
versneld 5-jarig vwo. De school heeft 
ook toestemming voor verbreed vwo.

Zeven van onze begaafde leerlingen 
volgden onlangs op een conferentie van 
de vereniging bps in Utrecht interessante 
lezingen. Eelke en Ilan hoorden de lezing 
over het smelten van de antarctische 
ijskap, Meggie, Tinko en Daan waren bij 
een lezing over kwantummechanica. Indra 
en Sebas waren o.a. bij ‘Wilders en de 
normatieve grondslagen van ons recht en 
onze samenleving’. Een hele mond vol! 
Drie lezingen hoorden ze, van anderhalf 
uur en....ze hebben genoten!

Verbreden, verdiepen en versnellen
Op onze school kun je verbreden, verdiepen en versnellen. Soms kun je sneller door de stof 
heengaan. Sommige leerlingen die hiervoor kiezen doen dan bijvoorbeeld eerder eindexamen in 
een vak waar ze goed in zijn. Je kunt er ook voor 
kiezen om dieper op bepaalde lesstof in te gaan. In 
overleg met de vakdocent en de coach verdiep je je 
dan in een onderwerp en leer je er meer over dan in 
het gewone programma.

Gedurende het jaar bieden we je verschillende 
mogelijkheden om je te verbreden door deel te 
nemen aan extra curriculaire activiteiten. Dit kan 
een excursie zijn of een project dat je zelf start 
en waar we je bij begeleiden. Je kunt ook extra 
modules volgen die onder lestijd plaatsvinden. 
Afgelopen jaar volgden leerlingen bijvoorbeeld 
Japans en debatteren. 

In je onderwijsprogramma heb je ruimte om deze 
modules te volgen omdat je vaak niet alle lestijd 
voor de gewone vakken nodig hebt. Het gaat dus niet om extra lestijd, maar om een andere 
invulling. Dat noemen we verbreden. Of zo’n module iets voor je is, bespreek je tijdens de 
coachgesprekken. 
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www.hetstedelijkzutphen.nl

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

Gelijkgestemden ontmoeten
Naast de mogelijkheden om te verbreden, 
te verdiepen of te versnellen, kun je 
maandelijks naar het HB-café. Een plek 
waar je ‘gelijkgestemden’ ontmoet. Andere 
mogelijkheden om gelijkgestemden te 
ontmoeten zijn bijvoorbeeld de debatclub of de 
leerlingenraad.

Al op de basisschool aan de slag op 
de middelbare? Dat kan!
Het Stedelijk biedt ook al maatwerkprogramma’s aan voor leerlingen op de 
basisschool. Wanneer je in groep 8 of misschien al 
in groep 7 behoefte hebt aan extra uitdaging kun 
je bij ons op school terecht. Op dit moment volgt 
een aantal groep 8-leerlingen de sciencestroom op 
woensdagmiddag of de musicalstroom. Daarvoor 
komen ze twee uur bij ons op school.

Een aantal leerlingen uit groep 8 volgt zelfs al 
een vak. Latijn, wiskunde en Engels zijn populair 
op dit moment. Leerlingen die voor deze vakken 
kiezen, hebben het studiemateriaal en gaan in hun 
eigen klas op de basisschool met hun vak aan de 
slag. Eens per maand krijgen ze uitleg en feedback 
van een docent; iedere maand komen ze naar een 
terugkommiddag met alle basisschoolleerlingen. Als ze er klaar voor zijn, maken 
ze een toets. Als je de toets voldoende maakt, hoef je deze stof later bij ons 
op school niet nog een keer te maken. Op deze manier kun je al versnellen en 
verdiepen terwijl je nog op de basisschool zit.
 

CBO-screening
Wanneer je je bij ons hebt aangemeld voor atheneum of gymnasium, dan nodigen 
we je voor de zomervakantie uit voor een test. Deze test is van het CBO, Centrum 
voor Begaafdheidsonderzoek van de universiteit Nijmegen. De test is niet van 
invloed op je toelating, maar geeft ons extra informatie die we kunnen gebruiken 
bij jouw begeleiding. De resultaten bespreken we met jou en je ouders in het 
eerste gesprek na de zomervakantie. Op die manier heb je extra informatie om je 
doelen te kiezen.

Begeleiding
We hebben de afgelopen jaren 
gemerkt dat er verschillende 
begaafde leerlingen zijn die niet 
presteren zoals van hen mag 
worden verwacht. Als dit het 
geval is (en dit monitoren we) dan 
bekijken onze ECHA-specialist 
en ons zorgteam wat we hieraan 
kunnen doen. 

Klaar met groep 8
-> 5 ochtenden vanaf april;
-> alleen voor reeds aangemelde
     leerlingen atheneum of gymnasium;
-> verschillende vakken en denklessen;
-> geen kosten;
-> in overleg met de leerkracht van
     groep 8, omdat dit onder schooltijd is.

Expertisecentrum
We zijn gestart met het opzetten 
van een expertisecentrum waar 
ouders en docenten met hun vragen 
terecht kunnen. We organiseren 
themabijeenkomsten voor 
geïnteresseerde ouders en docenten 
van binnen en buiten de school.
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Het Stedelijk Lyceum is de enige 
begaafdheidsprofielschool (bps) 
in de regio. We zijn officieel 
gecertificeerd en maken deel uit van 
een landelijk netwerk van bps-scholen. 
We hebben specialistische kennis 
over (hoog)begaafde leerlingen en ons 
onderwijs biedt veel mogelijkheden 
voor deze doelgroep. Ongeveer een 
kwart van onze leerlingen is specifiek 
begaafd.

Dé 
begaafdheidsprofielschool 
in de regio!


