
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief voor ouders, februari 2017 
 
Talent 
Ook de afgelopen periode konden leerlingen hun talent weer delen met medeleerlingen, familie, 
docenten en medewerkers. Dat deden ze door op te treden bij Stedelijk on Stage POP. Super! Dat 
deden ze tijdens de vakwedstrijden van SKILLS, waar onze leerlingen overtuigend een plek 
bemachtigden in de finales van dit landelijke evenement. Trots! Dat deden ze ook tijdens de open 
dagen, waar ze hun talenten deelden met toekomstige brugklassers en hun ouders. Dank jullie wel!  
 
Talenten zijn volop in ontwikkeling. Dat zien we bij de totstandkoming van werkstukken en 
presentaties. Dat zien we in de lessen, in beroepsvaardigheden, in activiteiten… Talenten zijn er op 
verschillende vlakken, muzikaal, sportief, creatief, cognitief en door alle leerjaren heen. Een collega 
zei tijdens de optredens van SoS POP “nu snap ik wel, waarom sommige mensen erg lang in het 
onderwijs en ook op één school blijven. Ze willen de talenten volgen en zien hoe hun leerlingen zich 
ontwikkelen, welke stappen ze maken van brugklas tot en met het eindexamen.” Het is een boeiend 
proces en waardevol om daar deel van uit te maken.  
 
Leerlingen vakcollege plaatsen zich voor landelijke finale Skills 
Vierdejaars leerlingen van ons vakcollege Media, vormgeving en ICT (MVI), van Horeca, bakkerij en 
recreatie (HBR) en van Bouwen, wonen en interieur (BWI) haalden op 20 januari en 3 februari 
overtuigend de eerste plaats in de voorrondes van de landelijke vakwedstrijden Skills. Dat betekent 
dat ze in maart naar de grote landelijke finale gaan in de Rai in Amsterdam. Een prestatie waar we 
allemaal trots op zijn! Gefeliciteerd! Veel succes en plezier met de voorbereidingen naar de finale en 
natuurlijk met de finale zelf.  
 

      
 
 
Stedelijk on Stage POP – 1 februari  
Na SoS Klassiek was ook SoS POP een enorm succes. Wat een talent!! Leerlingen zongen, maakten 
zelf muziek, presenteerden, zorgden voor film- en foto-opnames, voor licht en geluid… en waren 
toeschouwer om hun klasgenoten aan te moedigen. Op onze website staan de foto’s van deze 
prachtige avond (https://myalbum.com/album/1eKSWaoHOUq4 ), op Facebook staat een filmpje. 
Dank jullie wel allemaal! Het was de laatste keer dat onze collega Henk Wormeester SoS 
organiseerde. Eind van dit schooljaar gaat hij van zijn pensioen genieten. Leerlingen zetten hem 
terecht in het zonnetje en bedankten hem voor een mooie tijd. 
 

https://myalbum.com/album/1eKSWaoHOUq4


 

   
 
Diatoetsen  
Zoals elk schooljaar, nemen wij ook dit schooljaar genormeerde toetsen af in de onderbouw om te 
zien hoe goed onze leerlingen de stof beheersen ten opzichte van een landelijke norm. Deze toetsen 
staan los van de methodes die we gebruiken en bekijken het beheersingsniveau van de leerling op 
het gebied van wiskunde, Engels en Nederlands. 
Dit schooljaar zijn we overgestapt naar een andere aanbieder van genormeerde toetsen. We nemen 
nu de diatoetsen af over de gehele onderbouw van de school. Met deze toetsen kunnen we goed 
kijken waar leerlingen mogelijk nog hiaten hebben en kunnen we maatwerk leveren om de hiaten te 
gaan vullen. Daarnaast kunnen we op schoolniveau kijken waar we extra aandacht aan moeten 
geven. Mocht u hier vragen over hebben, mailt u mij dan (h.beuling@hetstedelijkzutphen.nl). 
Hanna Beuling 
 
Open dag Stedelijk Lyceum 
Op Het Stedelijk heb je je eigen coach (persoonlijke aandacht), bieden we maatwerk (persoonlijk 
leren) en leer je met plezier. De drie pijlers van Het Stedelijk, die ook overal zichtbaar waren tijdens 
onze tweede open dag. Na de open dag mavo-XL en vakcollege op 14 januari (waarover we u in onze 
vorige nieuwsbrief informeerden) was het op 21 januari de beurt aan Het Stedelijk Lyceum. 
Bezoekers gingen actief aan de slag en konden ervaren hoe we leren bij ons op school. Leerlingen 
hielpen hen daarbij. Op onze website staat een filmpje van de open dag Stedelijk Lyceum 
https://www.hetstedelijkzutphen.nl/groep-8/  
Komend schooljaar starten we met maximaal zes brugklassen op Het Stedelijk Lyceum. 
 
Op 7 en 8 februari komen veel groep 8-leerlingen nog een keer naar Het Stedelijk om proeflessen te 
volgen (op mavo-XL, vakcollege of Stedelijk Lyceum). Vanaf 1 maart kunnen toekomstige brugklassers 
zich aanmelden voor schooljaar 2017-2018. 
 
Op excursie met mavo 4 
Op 1 februari gingen alle mavo 4-leerlingen op pad, met de trein naar Amsterdam. Het was een leuke 
dag met een programma aangepast aan de verschillende keuzevakken van de vierdeklassers. 
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Sneeuwpret in Winterberg 
Terwijl het ijs weer wegsmelt en het even voorjaar lijkt, genieten leerlingen van vakcollege 
bovenbouw van een dag sneeuw in Winterberg!  
 

   
 
Kiezen in mavo 2 en 3 en lyceum 3 
Leerlingen van lyceum 3 en mavo 2 en 3 zijn volop bezig met het maken van keuzes: welk profiel kies 
ik volgend schooljaar en wat betekent dat voor de vakken die ik volg? Tijdens dit traject worden ze 
begeleid door hun decaan, hun ouders en coach. Belangrijk is dat ze hun keuze uiteindelijk wel zelf 
maken! Tijdens de profielkeuze-avonden kregen leerlingen en hun ouders uitgebreide informatie van 
onze decaan Sandra Goulmy. In de lessen geven docenten aanvullende informatie over hun vak in de 
bovenbouw. Wat is bijvoorbeeld bsm (bewegen, sport en maatschappij), wat houdt wiskunde D in en 
nlt (natuur, leven en technologie)? Havo 3 bezocht in het kader van hun keuze ook de HAN in 
Arnhem. Veel plezier en succes met het maken van de goede keuze! Met vragen kun je altijd terecht 
bij Sandra Goulmy (s.goulmy@hetstedelijkzutphen.nl). 
 

   
 
Een tip van de decaan 
De Wageningen Universiteit heeft een blog gemaakt voor ouders. Deze blog is erg interessant voor 
alle ouders van aankomend studenten hoger onderwijs (hbo en wo). Dus ook als uw zoon of dochter 
niet in Wageningen wil studeren is een bezoek aan deze website zeker de moeite waard. Er worden 
onder andere tips en adviezen gegeven over loopbaankeuzes, studiebekostiging en welke rol ouders 
kunnen hebben voor hun kind. 
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/category/studiekeuze/  
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuzecheck-hoe-werkt-dat/  
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiepunten-hoe-werkt-dat/ 
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Wiskunde olympiade 
Vrijdag 27 januari was op Het Stedelijk tijd vrijgemaakt voor de wiskunde olympiade. Er is hard 
gewerkt aan lastige wiskundige opgaven en daar zijn na een lange week wachten de uitkomsten van 
bekend geworden. Er is minimaal één leerling door naar de volgende ronde! Binnenkort horen we of 
dit er meer zijn. Aan deze wedstrijd deden bovenbouwleerlingen van lyceum met wiskunde B mee. 
 

 
 
Kangoeroewedstrijd 
Op donderdag 17 maart is er de kangoeroewedstrijd. Weer een wiskundewedstrijd maar nu voor alle 
leerjaren uit alle afdelingen. Kosten zijn €1,50 per leerling. Leerlingen kunnen zich tot uiterlijk 17 
februari bij hun wiskundedocent opgeven.  
 
 
Op expeditie met bergbeklimmer Wilco van Rooijen 
15 maart neemt Wilco van Rooijen ons mee op expeditie. Een link met het onderwijs is er zeker. Over 
grenzen verleggen, uitdagen, plannen, organiseren, teamwork, dromen, avonturen... Leerlingen die 
het vak bsm (bewegen, sport en maatschappij) volgen, werken mee in de voorbereiding en ook 
tijdens de avond. De lezing is op 15 maart aan de Isendoornstraat in Zutphen en is voor leerlingen, 
ouders en andere geïnteresseerden. In verband met een beperkt aantal plaatsen, verzoeken we u om 
u aan te melden via onze website. Dat kan vanaf 17 februari.  
 
Wilco van Rooijen is de eerste en enige Nederlander die op eigen kracht en zonder extra zuurstof, de 
Seven Summits en de Three Poles bereikte (de zeven hoogste toppen op elk continent en de 
Noordpool, Zuidpool en de hoogste pool, de Mount Everest). Met Team Wilco van Rooijen 
onderneemt hij projecten en expedities vanuit een heldere filosofie: "DROMEN, DURVEN, DELEN en 
DOEN!" Met expedities, verhalen en avonturen wil Wilco grenzen over, dromen waarmaken en 
mensen inspireren. De natuur is zijn grote inspirator. Daar leerde hij zijn belangrijkste levenslessen! 
 

 
 
 
 
  



 
Ouderavond sociale media 
Op dinsdag 24 januari gingen ouders met elkaar en met een aantal medewerkers in gesprek over 
sociale media. Zijn sociale media wel zo veilig? Regelmatig is verkeerd gebruik van sociale media door 
jongeren in het nieuws. De avond leverde waardevolle opbrengsten op. Deze gebruiken we als input 
voor een leerlijn over sociale media. Komend schooljaar volgt er een thema-avond voor ouders, die 
aansluit bij de lessen waar leerlingen op dat moment mee bezig zijn. We houden u op de hoogte. 
 
Planning 
 
Vakcollege  
 
Personalia vakcollege 
In verband met zwangerschapsverlof van mevrouw Van Oojen, worden de lessen biologie in de 
bovenbouw overgenomen door mevrouw Henrikx . 
 

Datum Activiteit 

6 feb Leerlingen vrij i.v.m. klassenbesprekingen 

7 feb Herkansing 1 leerjaar 4 

14 feb Valentijnsdisco onderbouw van 19.00 – 21.30 uur 

14 en 15 feb Coachgesprekken bovenbouw 

21 feb Herkansing 2 leerjaar 4 

21 en 22 feb Mogelijkheid voor coachgesprekken onderbouw; indien van toepassing 
ontvangt u een uitnodiging van de coach. 

24 feb Vertrek skiweek Het Stedelijk naar Zwitserland 

27 feb t/m 3 mrt Voorjaarsvakantie 

7 t/m 9 mrt Gastlessen Luisteris door NS. Deze zijn voor leerjaar 2 en vinden plaats 
tijdens twee lesuren op één van deze drie data. 

 
Mavo 
 

Datum Activiteit 

6 feb Leerlingen vrij i.v.m. studiedag 

10 feb Presentatie sectorwerkstuk mavo 4 

15 feb  Inleverdatum pakketkeuze M2 en M3 

21 en 22 feb Mogelijkheid voor coachgesprekken; indien van toepassing ontvangt u een 
uitnodiging van de coach. 

24 feb Vertrek skiweek Het Stedelijk naar Zwitserland 

27 feb t/m 3 mrt voorjaarsvakantie 

6 t/m 10 mrt Examentraining mavo 4 

7 t/m 9 mrt Gastlessen Luisteris door NS. Deze zijn voor leerjaar 2 en vinden plaats 
tijdens twee lesuren op één van deze drie data. 

10 mrt Rekentoets mavo 4 

13 t/m 24 mrt Toetsweek 2 voor mavo 4 

27 t/m 31 mrt Centraal praktisch examen kunstvakken 2 (BTE) en mondelingen Nederlands, 
Engels, Duits 

 
 
  



 
 
Lyceum 
 
Personalia lyceum 
In verband met zwangerschapsverlof van mevrouw Van Oojen, worden de lessen biologie in de 
klassen A2a, G2a, H2a, A3a, G3a, H3a overgenomen door mevrouw Henrikx  
 

Datum Activiteit 

7 feb Leerlingen vrij i.v.m. studiedag 

9 feb Presentatie profielwerkstuk havo 5 en vwo 6, 18.00 -20.00 uur 

15 feb  Inleverdatum profielkeuze H3, TT3, G3 en A3 

21 en 22 feb Mogelijkheid voor coachgesprekken; indien van toepassing ontvangt u een 
uitnodiging van de coach. 

24 feb Vertrek skiweek Het Stedelijk naar Zwitserland 

27 feb t/m 3 mrt voorjaarsvakantie 

6 t/m 10 mrt Examentraining havo 5 en vwo 6 

6 t/m 10 mrt Start profielwerkstuk voor havo 4 en vwo 5 

7 t/m 9 mrt Gastlessen Luisteris door NS. Deze zijn voor leerjaar 2 en vinden plaats 
tijdens twee lesuren op één van deze drie data. 

10 mrt Rekentoets H5 en V6 afnamemoment 3 

13 t/m 24 mrt Toetsweek 3 voor havo 5 en vwo 6, inclusief mondelingen voor de vakken 
Nederlands, Engels, Duits en frans 

 
Op onze website staat een agenda die we up-to-date houden en steeds vullen. Op onze facebook 
pagina publiceren we geregeld wat er op school gebeurt aan bijvoorbeeld activiteiten.  
 
De digitale nieuwsbrief verschijnt iedere eerste week van een nieuwe maand, met uitzondering van 
schoolvakanties. De volgende digitale nieuwsbrief verschijnt vanwege de voorjaarsvakantie in de 
week van 13 maart. 
 
Nieuw e-mailadres? dan verzoeken wij u dit per mail door te geven aan 
administratie@hetstedelijkzutphen.nl. U helpt ons zo ons bestand zo up-to-date mogelijk te houden, 
waardoor de communicatie zo goed mogelijk verloopt.  
 
 
 

    Volg ons op Facebook 
 

    Like ons op Instagram 
 


