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Leren doe je met plezier!
Op Het Stedelijk

In dit nummer -> Nieuw: mavo-XL
    -> Dit is maatwerk
    -> Academische vaardigheden
    -> Doe mij maar een coach

M
agazine voor groep 8 leerlingen en hun ouders over H

et Stedelijk Zutphen
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Hoe maak ik mijn huiswerk? Welke vakken kan ik 
kiezen? Herken jij deze vragen? Op Het Stedelijk 

Zutphen heeft elke brugklasser een eigen coach. 
Iemand met wie je even kunt sparren! Freek 
Heinsbroek is coach van een klas. Hij legt uit welke 
coaching jij kunt verwachten.

Wat doet een coach?
‘Vragen stellen en vragen stellen. Door het 

stellen van vragen, ga je nadenken en 
formuleer je vaak zelf het antwoord. Een 
coach helpt je verder met leren. Je spreekt 
je coach dus vaak. Het gesprek gaat over 
je cijfers maar ook over je welbevinden: 
we willen dat het goed met je gaat en dat 
je met plezier naar school gaat. Het leuke 
aan onze coaching is dat jij zelf bepaalt 
waar we het over hebben. En een keer per 
acht weken nodigen we ook je ouders bij 

het gesprek uit.’

Waar gaat een 
coachingsgesprek over?

‘In een gesprek kijken we altijd vooruit 
en achteruit. Terug kijken op wat je hebt 
geleerd en hoe je dat hebt aangepakt 

heet reflecteren. Door te reflecteren 
kun je heel goed zien wat je nog wilt 

leren. Ik stel meestal de vraag: Wat 
vind jij belangrijk om nog meer 

te leren? Zo bepalen we samen 
wat goed is voor jou. Je moet 

doen wat bij je past!’

Leren, aandacht  
en een glimlach!

Volgende 
coachles: complimentenuur

In de volgende coachles gaan we het 
hebben over complimentjes geven, want die 

zijn heel leuk om te krijgen.  
Daar word je blij van!

Wil je een uur debatteren of een uur extra wiskunde? Op de mavo-
Xl en het lyceum heb je maatwerkuren op je rooster staan. Dat biedt 
vrijheid, want jij bepaalt zelf wat je wilt doen. Dobbe legt het uit.

Wat zijn maatwerkuren?
‘Maatwerkuren zijn heerlijk. Je mag namelijk zelf bepalen welke les 
je volgt en bij welke docent je de les gaat volgen. Zo kun je als je niet 
zo goed bent in een vak, nog wat extra les volgen. Maar je kunt ook 
zelfstandig werken of andere lessen doen. In de coachgesprekken 
bespreek je hoe je de maatwerkuren goed kunt invullen.’

Wat leer je bij maatwerkuren?
Doordat je zelf mag kiezen, leer je heel goed plannen. Je moet je 
inschrijven voor een maatwerkles, dus je denkt vooraf al na over wat je 
wilt gaan doen in die week. Ik volg ook af en toe een les bij de debatclub. 
Dat is echt gaaf. Dan ga je met leerlingen uit allerlei klassen in debat over 
een stelling. Dan sta je opeens tegenover een vijfde klasser en die probeer 
je dan te overtuigen. Dat lijkt eng, maar dat is het niet. Bij die lessen 
hangt zo’n leuke sfeer!’

‘Ik ben fan van de maatwerkuren’
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Anne heeft een module Japans gevolgd en nu is 
ze wel heel nieuwsgierig geworden naar dit land. 
Maar of ze ook gaat? ‘Ik heb nog zo veel plannen!’ 
In gesprek met Anne over wat er mogelijk is binnen 
Het Stedelijk als begaafdheidsprofielschool. 

HELLO TOKYO: Here I am!

Begaafdheidsprofielschool
Het Stedelijk is officieel erkend als regionaal 
expertisecentrum voor onderwijs aan begaafde 
leerlingen. Het gaat daarbij om cognitieve, 
artistieke of anderszins uitblinkende jongeren: 
tieners met talent.

Het Stedelijk als begaafdheidsprofielschool 
-> Maatwerk in versnellen.
-> Extra modules, zoals duurzaamheid, Spaans en 
     creatief denken.
-> HB-café: improvisatietheater en uitdagingen.
-> Klankbordgroep voor leerlingen en ouders.
-> Mogelijkheden voor groep 7 en 8 leerlingen om in 
groep 7 en 8 al een deel van de lessen te volgen op 
Het Stedelijk. Op woensdagmiddag kunnen leerlingen 
meedoen met Science (onderzoekend leren binnen 
natuur, wetenschap en techniek).

Nieuwe lampen
 ‘Op ons lyceum kun je extra modules volgen. Die zijn vaak extra interessant. We mogen ook 
zelf modules bedenken die we graag een keer zouden doen. We hebben nu een vervolgmodule 
duurzaamheid gevraagd, omdat dit zo’n tof project was. De groep duurzaamheid is zo enthousiast dat 
ze een plan aan het maken zijn om de lichten in de school te vervangen waardoor de school een stuk 
duurzamer wordt. En het mooie aan het plan is, dat het na twee jaar al geld oplevert.’
Karakter
Ik heb een module Japans gevolgd. Dat was heel bijzonder. Je leert veel over de Japanse cultuur en we 
hebben een beetje leren schrijven in het Japans. In het Japans is een woord een karakter. Er zijn dus heel 
veel karakters om te leren, dat is ons in die module niet gelukt. We hebben tijdens de lessen vooral veel 
geleerd over de cultuur. Dus nu wil ik eigenlijk wel een keer naar Japan, kijken hoe het echt is. Maar ik 
heb nog zo veel plannen, even zien welke ik als eerste ga doen.’
Racen bij Frans
‘Ik heb ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een vak sneller af te ronden. Ik ga nu twee 
leerjaren Frans in één leerjaar doen. Ik vind Frans echt een mooie taal en het gaat me zo goed af dat ik 
nu het dubbele tempo doe. Als ik klaar ben een hoofdstuk, vraag ik bij de docent een toets aan. Mijn 
plan is om zo een jaar eerder al examen voor Frans te kunnen doen.’

Academische 
vaardigheden

Op onze havo en ons vwo werk je aan academische vaardigheden. We 
bieden bijvoorbeeld filosofie, gaan aan de slag met steeds grotere 
stukken tekst en het gebruik van bronnen. Zo bereiden we je nog beter 
voor op een vervolgstudie op de universiteit of in het hbo. Dat klinkt 
nog ver weg, maar voor je het weet, is het zover en het ontwikkelen 
van deze vaardigheden vraagt tijd. Daarom beginnen we hiermee vanaf 
de brugklas.
Gymnasium
Gymnasium is atheneum met als extra Latijn en Grieks
In de eerste klas van het gymnasium begin je met Latijn. Je leert dan van 
alles over de Romeinen, zoals hun gewoontes en geschiedenis en natuurlijk 
hun taal! Want dat was het Latijn! Een wereldtaal, net als Engels nu!
Ook in onze eigen taal  
vind je Latijn terug
De Romeinen veroverden met hun legioenen half Europa en grote stukken 
van Afrika en Azië. Overal waar ze kwamen lieten ze een onuitwisbare 
indruk achter: ze bouwden wegen, aquaducten en legerkampen die 
uitgroeiden tot steden. Ook in de taal lieten ze hun sporen na: Frans, 
Italiaans, Portugees en Spaans stammen van het Latijn af. In onze eigen 
taal komen ook veel woorden uit het Latijn. Ken je er misschien een paar? 
… Ja! Viaduct, aquarium, direct….
Geheimschrift Grieks
In de tweede klas van het gymnasium leer je ook Grieks. Je leert eerst 
een heel nieuw alfabet schrijven en lezen! Dat lijkt heel moeilijk, maar na 
twee weken is het of je nooit anders gewend bent geweest. Lekker handig, 
dan ken je een geheimschrift! Bij Grieks leer je ook van alles over de oude 
Grieken.
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Goed voorbereid op je toekomst

Cambridge Engels: Who is the Murderer?

Er is een moord gepleegd. Op tafel liggen verschillende voorwerpen: lippenstift, een zaklamp 
en een taxikaartje. Wat is hier gebeurd? Leerlingen die Cambridge Engels volgen, troffen deze 
zaak aan tijdens een van de lessen. Eelke (klas 2).

Bizarre verhalen
‘Dit was denk ik wel de leukste les Cambridge 
Engels tot nu toe. We mochten zelf bedenken wat 
er gebeurd zou kunnen zijn. Het was dus vooral een 
oefening in fantasie en creatief denken. We hebben 
met elkaar de meest bizarre verhalen bedacht. Dat 
was echt grappig. In het Engels natuurlijk. Dus je 
leert zo heel goed praten.’
YouTube
‘In groep 8 kende ik al best veel Engelse woorden. Ik 
heb dat vooral geleerd door veel filmpjes op Youtube 
te kijken en door te gamen. Nu bij Cambridge Engels 
leer je vooral hoe je er goede zinnen van maakt. We 
leren veel vaardigheden. Zo hebben we een essay 
geschreven en een review. Een essay is eigenlijk een debat met jezelf op papier. Je verzamelt zelf 
allerlei argumenten voor en tegen een stelling en dan trek je een conclusie.’ 
Over de grens
‘Ik vind Engels wel heel leuk, maar ik weet nog niet of ik ga studeren in het buitenland. Maar met 
Cambridge Engels is dat wel makkelijker. Ook voor de universiteit in Nederland trouwens, daar is 
ook veel lesstof in het Engels.’

Cambridge Engels
-> Vanaf de eerste klas  
     havo en vwo.
-> Je maakt een test om te kijken 
     of je het aankunt.
-> Engels op hoog niveau,
     naast je gewone lessen.
-> Meerdere certificaten die 
     internationaal geldig zijn.

Al in maart klaar met groep 
8 en een vwo-advies?
-> Je volgt 5 ochtenden les op Het Stedelijk

-> Vanaf april 2017

-> Je docent van groep 8 vindt het ook goed 
-> Je hebt je aangemeld op Het Stedelijk

Op het stedelijk lyceum kun je tijdens de maatwerkuren  
ook kiezen voor een bijzondere invulling:
Kijk jij graag over de grenzen heen?
- > Cambridge Engels: Engels met internationale diploma’s
Sta jij graag op het podium?
- > Musicalstroom: zingen, dansen en drama

In de musicalstroom krijg je les in zang, 
dans en drama. Musicalstroom kun je 
kiezen in mavo-XL en op ons lyceum. Sil 
volgt de musicalstroom: “Improviseren 

is het toverwoord.”

‘Ik word niet de nieuwe musicalster hoor. Sommige leerlingen in mijn klas willen dat wel, 
maar ik niet. Ik volg de lessen omdat ze zo leuk zijn. Zo hebben we een les drama gedaan 
waarbij we steeds moesten improviseren. Je kreeg een locatie en een situatie en dat 
moest je dan uitbeelden. Ik was een heel snel pratend mannetje in de supermarkt die 
zijn koffer kwijt was. Het was zo grappig om te doen.’

In de musicalklas leer je natuurlijk over theater, maar je leert er ook goed door 
presenteren. ‘Ik vond het al niet zo eng om voor een groep te staan, maar door deze 
lessen is het nog makkelijker geworden.’ 

‘We zijn ook naar een musicalvoorstelling geweest: de gelaarsde kat. Ik dacht dat dat 
heel kinderachtig zou zijn, maar dat was het niet. Het zat heel goed in elkaar. De kracht 
van een goede voorstelling vind ik humor! Als je de zaal kunt bespelen en je kunt ze 
meekrijgen in de je grappen, dan heb je het goed gedaan. En weet je, er speelde ook een 
leerling van onze school mee in de voorstelling; uit havo 3.’

Musicalstroom
-> Vanaf de eerste klas  
havo, vwo en mavo-XL
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Leren door te doen!
Mavo-XL is een volledig mavodiploma met daarbij één beroepsgericht vak. Dat biedt 
volop mogelijkheden om verder te leren in het mbo of op de havo. In gesprek met 
docent Annelies Claassen over mavo-XL.

Waarom start Het Stedelijk met mavo-XL?
‘Daar zijn veel redenen voor. De belangrijkste is misschien wel dat beroepsgerichte vakken erg leuk 
zijn! Je bent bezig met een andere manier van leren, heel actief. De lessen zijn heel praktisch: je leert 
vooral door te doen. Het zijn vakken waarbij je echt zelf aan de slag gaat. Meestal vliegen ze voorbij.’
Veel leerlingen weten toch nog niet  
wat ze willen worden?
‘Ja, dat klopt. Daarom is het zo goed dat je in de brugklas al start met het volgen van alle 
beroepsgerichte vakken. Zo leer je heel goed wat je leuk vindt, en wat niet. Ook het wegstrepen van 
opties kan je verder helpen met je keuze. Uiteindelijk doe je examen in één beroepsgericht vak, en 
omdat dat aansluit bij je toekomst, werkt dat heel motiverend.
Kun je nog doorstromen naar havo?
‘Ja, natuurlijk. Met een mavodiploma heb je twee mogelijkheden: doorstromen naar havo of mbo. 
Beide is mogelijk. De meeste leerlingen die een mavodiploma hebben behaald, gaan verder leren 
in het mbo. Als je dan al een beroepsgericht vak hebt gevolgd, is de overstap een stuk eenvoudiger. 
Bovendien weet je beter welke richting bij je past. 

XL
Dit is mavo-XL
-> Mavodiploma met een beroepsgericht vak.
-> Doorstromen naar mbo of havo.
-> Goede oriëntatie op studie en beroep.
-> Leren door te doen.

-> Je maakt kennis met verschillende richtingen: -> Horeca, bakkerij en recreatie
      -> Economie en ondernemen
      -> Zorg en welzijn
      -> Mobiliteit en transport
      -> Bouwen, wonen en interieur
      -> Media, vormgeving en ict

Spannende lessen voor groep 8

Woensdagmiddag… op de basisschool ben je dan vrij. Lekker voetballen 
of buiten spelen of afspreken met vriendjes of vriendinnetjes. Simon 
(net 10) en Alex (11) kiezen voor iets heel anders. Zij volgen op hun vrije 
woensdagmiddag science op Het Stedelijk.

Wiskunde doe ik in groep 8
‘Niet alleen science hoor’, vertelt Simon, ‘ook wiskunde. Maar die boeken heb ik thuis. 
Ik werk aan de wiskundestof gewoon in groep 8. Als ik er klaar voor ben, maak ik een 
toets. Ik mail met de docent en dan komt het goed. Dat kan ook 
als ik vragen heb, waar ze me op de basisschool niet mee kunnen 
helpen.’ Science volgt Simon wel op Het Stedelijk. ‘Ik vond het 
best spannend. Zo’n grote school. En dan kom ik ook nog eens 
binnen in de pauze. Het went snel hoor. Nu vind ik het alleen 
maar leuk.’ Vandaag keken ze eerst een film. Als start van een 
nieuw onderwerp. ‘We gaan een moord oplossen! Een soort CSI, 
je weet wel… We leren over dna, gaan onderzoek doen naar dna, 
wat het is en hoe het eruit ziet en over vingerafdrukken. 

Ik leer een nieuwe taal: Latijn
Alex komt ook voor science en Latijn op Het Stedelijk. 
‘Hartstikke leuk, zo’n nieuwe taal! Het huiswerk bespreken we 
ook hier op school.’ Latijn leren is handig. Heel veel talen komen 
uit het Latijn. 

In groep 8 al naar 
Het Stedelijk
Simon en Alex zijn niet de enigen die op 
woensdagmiddag kiezen voor les op de 
middelbare school. Samen met nog ongeveer 
15 groep 8-leerlingen volgens ze lessen op 
Het Stedelijk. Meer weten? Kijk op de website 
of neem contact op met Hanna Pietersma-
Beuling, onderwijskundige en coördinator 
begaafdheidsprofielschool (BPS); 
h.beuling@hetstedelijkzutphen.nl

Klaar voor de brugklas
-> Je hebt je aangemeld op Het Stedelijk
-> Dan kun je drie woensdagmiddagen wennen
     aan je nieuwe school
-> Het gebouw, de roosters, afkortingen, ….
-> De derde woensdagmiddag maak je kennis met 
     je klasgenootjes
-> Zo ben jij straks helemaal klaar om naar de 
     brugklas te gaan 

Colofon
Het Stedelijk is een informatieblad 
over Het Stedelijk Zutphen gemaakt 
voor leerlingen van groep 7 en 8.
Tekst Ilse Ouwens 
Fotografie Ilse Ouwens, Het 
Stedelijk
Vormgeving Com-Op!, com-op.nl

Locatie Isendoornstraat
Isendoornstraat 3
7201 NJ Zutphen

Locatie Wijnhofstraat
Wijnhofstraat 1
7203 DV Zutphen

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

www.hetstedelijkzutphen.nl 98
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Snelle auto’s 
en Pokémon

Daan en Mathijs zitten in de brugklas van het vakcollege. 
Ze leren nu al voor een beroep. De ene periode staan ze 
met hun handen in het deeg om taart te bakken en de 
andere periode zijn ze aan het sleutelen aan een auto. In 
de brugklas komen alle richtingen een keer langs. Handig! 
Want zo leer je jezelf goed kennen en kun je goed kiezen 
wat bij je past. 

Wat heb je geleerd bij praktijkles?
Daan ‘We zijn begonnen met de lessen Media, vormgeving en 
ict. En die zijn echt vet. We hebben in Photoshop en Illustrator 
gewerkt aan het maken van een boekje over jezelf. Ik heb er 
plaatjes ingeplakt van Pokémon en spellen, want dat vind ik 
echt leuke dingen om te doen. Ik vond het zo gaaf, dat ik denk 
dat ik wel mediavormgever wil worden.’ Mathijs ’Ja, dit was 
echt een leuke opdracht. Mijn boekje staat vol met mooie 
auto’s. Vooral heel snelle auto’s. Daar houd ik van. Dus ik 
verheug me ook wel op de lessen dat we gaan sleutelen.’

Hoe ziet een les eruit?
Daan ’Ik ben een echte doener. De beroepsgerichte vakken 
vind ik daarom zo leuk. Dan kun je echt aan de slag. We 
hebben nu ook bouw gedaan, daar hebben we een vogelhuisje 
gemaakt. Dat was ook leuk om te doen. Je krijgt tijdens de 
les ook veel zelfstandigheid. Je mag in je eigen tempo aan 
opdrachten werken.’ Mathijs ’Ik  vind het wel stoer dat we de 
praktijk lessen aan de Wijnhofstraat volgen, dan leer je al echt 
in een lokaal zoals de praktijk er ook uitziet. Ik weet nog niet 
wat ik wil worden, maar dat kan ik zo goed uitproberen.’

Daan

Mathijs

Dit zijn de beroepsgerichte 
profielvakken:

-> Horeca, bakkerij en recreatie
-> Economie en ondernemen
-> Zorg en welzijn
-> Mobiliteit en transport
-> Bouwen, wonen en interieur
-> Media, vormgeving en ict

Leren met 
plezier
Wij denken dat je meer leert, 
als je met plezier leert. Daarom 
kun je op Het Stedelijk kiezen. 
Je kiest een persoonlijke route 
waarin je mogelijkheden hebt 
om te versnellen, te verdiepen 
of te herhalen.

Op Het 
Stedelijk 
kun je 
kiezen 
voor:

-> lyceum
Havo, atheneum en 
gymnasium

-> mavo-XL
Mavo met een beroepsgericht 
vak

-> vakcollege
Basisberoepsgerichte leerweg 
en kaderberoepsgerichte 
leerweg.

Breng een bezoek!
Echt kennis maken kun je 
alleen als je langs komt. Je 
bent van harte welkom op de 
volgende dagen.

We zien  
je graag
Zaterdag 14 januari  
10.00 - 12.30 
vakcollege en mavo –XL
Isendoornstraat 3

Zaterdag 21 januari  
10.00 - 12.30
lyceum
Isendoornstraat 3, Zutphen 

Proeflessen
Ben je zo nieuwsgierig dat je 
alvast een les wilt volgen? 
Dat kan! Je kunt samen met je 
ouders een proefles volgen in 
een praktijkvak. Schrijf je in via 
onze website!
Proefpraktijklessen 

Deze lessen zijn speciaal voor 
leerlingen die naar mavo-XL of 
het vakcollege willen.
7 en 8 februari  
19.00-20.30 uur
Wijnhofstraat 1, Zutphen
Proeflessen
Speciaal voor leerlingen die 
naar het Stedelijk lyceum 
willen.
7 en 8 februari  
19.00 - 20.30 uur
Isendoornstraat 3, Zutphen
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-> biedt elke leerling
   een coach

De coach helpt je met plannen, met de 
maatwerkuren, met zelfstandig worden 
en verantwoordelijkheid nemen. Iedere 
acht weken hebben jij en je ouders een 
gesprek met de coach.
-> biedt maatwerk

Extra uitdaging of juist ondersteuning 
nodig? Op Het Stedelijk regelen we dit. 
Ook versnellen kan: wil je vwo in vijf 
jaar doen? Dat kan.
-> heeft mavo-XL

Beroepsgerichte mavo. Je volgt 
mavo met zes theorievakken en één 
beroepsgericht vak.

-> is een begaafdheids-
   profielschool

Voor leerlingen die meer aan kunnen, 
bieden we de mogelijkheid om te 
versnellen of te verbreden door extra 
modules te volgen.
-> leert binnen 
   en buiten school

Leren doe je niet alleen op school, maar 
ook daarbuiten. Je loopt stage, je gaat 
op excursies zodat je het beroepenveld 
al leert kennen.
-> heeft kennis van 
   het beroepenveld

Het Stedelijk biedt zes 
beroepspraktijkvakken aan op het 
vakcollege, daarom weten we van 
alle laatste ontwikkelingen in het 
vakgebied.

Het Stedelijk:
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