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Dat doe je op Het Stedelijk. Hoe 
je dat doet, lees je in deze gids. 
Leren met plezier is één  van de 
uitgangspunten van ons onderwijs. 

Ervaring leert dat als je plezier hebt in school 
en er met plezier naar toe gaat, dat het je dan 
ook veel makkelijker afgaat. Ook de andere 
uitgangspunten van ons onderwijsconcept 
beschrijven we in deze gids. Daarom is deze 
gids niet alleen voor jou belangrijk, maar ook 
voor je ouders. Bovendien spelen je ouders 
een belangrijke rol tijdens je middelbare 
schooltijd. Bij ons op school werken we vanuit 
de driehoek leerling - ouders - docent. Met 
elkaar zorgen we ervoor dat je het diploma 
haalt dat (minstens) past bij het advies van 
je basisschool. We willen graag dat je de weg 
naar dat diploma aflegt binnen de tijd die 
ervoor staat. Samen werken we daar aan. 
We begeleiden je op school. Zo nodig zetten 
we extra begeleiding in. Ook daarover lees je 
verderop meer. 

Op Het Stedelijk kun je kiezen. Welke keuzes er 
zijn, lees je in deze gids. En natuurlijk horen er 
bij een school allerlei praktische schoolzaken 

zoals lestijden, informatie over vakanties en 
wat je moet doen als je te laat bent, over 
financiën en nog veel meer. Ook dit staat 
allemaal in dit boekje. 
 
Heel actueel is onze facebookpagina. Als je die 
volgt, weet je steeds wat er gebeurt op school 
en wat er komen gaat. Je ouders vinden dat 
iedere maand terug in de digitale nieuwsbrief 
die ze via de mail krijgen.   

Zit je nog in groep 8 of misschien zelfs 7? Ook 
voor jullie staat er informatie in deze gids. 
Wanneer je beter kennis wilt maken met onze 
school of wilt ervaren hoe het is om bij ons 
te leren is het handig om onze website in de 
gaten te houden. In de agenda op de website 
staan bijvoorbeeld straks weer de open dagen, 
momenten voor proeflessen, de activiteit ‘klaar 
voor de brugklas’ en nog veel meer. Kijk dus 
geregeld op www.hetstedelijkzutphen.nl! 

Veel plezier op Het Stedelijk!

José Mens en Arnold van Gessel

Leren met plezier

* als we het in deze schoolgids hebben over ouders, 
dan bedoelen we hiermee ouders of verzorgers.

http://www.hetstedelijkzutphen.nl
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Je opleiding
Het Stedelijk is een school waar je voor alle 
opleidingen terecht kunt:
• lyceum 

havo, atheneum, gymnasium
• mavo 

theoretische leerweg (vmbo tl), gemengde  
leerweg (vmbo tl)

• vakcollege 
kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kb)
basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bb)

Leren met plezier
We vinden het belangrijk dat je met plezier 
naar school gaat, dat je je veilig voelt en 
op je gemak. Dan kun je pas echt leren. 
Dat is één van de uitgangspunten van ons 
onderwijsconcept: de manier waarop je 
onderwijs krijgt op onze school.
Wie je bent of waar je vandaan komt maakt 
niet uit:
• jij doet er toe en krijgt persoonlijke 

aandacht.
• je mag zijn wie je bent.
• we dagen je uit om het beste uit jezelf te 

halen.
• je mag meepraten over belangrijke zaken 

op school.

Je mag kiezen
Op Het Stedelijk kies je je persoonlijke route. 
Je zorgt dat je basisvakken op orde zijn. Bij het 
vak waar je goed in bent, kun je versnellen. 
Een lastig vak kun je herhalen. En als je een vak 
echt leuk vindt, kun je daar meer mee doen. 
• Voor de zomervakantie hebben 

brugklassers en hun ouders een 
intakegesprek met de coach. Samen 
maken jullie een persoonlijk leerplan. 

• In de ochtend werken we in de brugklas 
van lyceum en mavo met een vast 
lesrooster. In overleg met je coach kun 
je ’s middags werken aan je persoonlijk 
programma. Je kunt op mavo en lyceum 
kiezen voor de science- of musicalstroom 
en projecten. Op het lyceum kun je 
Cambridge Engels volgen en de modules 
van de begaafdheidsprofielschool. Op 
het vakcollege maak je kennis met de 
verschillende praktijkvakken. 

• In de maatwerkuren kies je zelf waaraan je 
gaat werken.

• Alle leerlingen die naar de bovenbouw 
gaan kiezen een profiel dat bij hen past. 

Zo kun je dus in alle afdelingen van onze 
school kiezen uit verschillende mogelijkheden.

Ons onderwijs
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Je stippelt je eigen route uit
In een wereld die snel verandert, is het 
belangrijk dat je kansen ziet en weet wat je 
zelf kunt en wat jij wilt. Je wacht dus niet 
af. Daarom vinden we het belangrijk dat je 
‘ondernemend’ bent en actie neemt! We dagen 
je uit, net als in een sportwedstrijd.
• Een docent legt soms iets aan de hele klas 

uit. Veel vaker ben je onder begeleiding 
zelfstandig aan het werk. 

• We vragen je initiatief te nemen. 
• Je kunt vakken op een hoger niveau 

afsluiten. 
• Je leert op school en buiten school (stages, 

projecten, excursies).
• We halen externe deskundigen naar school 

die kennis met jou delen.
Bij het uitstippelen van je route maak je ook 
keuzes en dat past dan weer bij het vorige 
uitgangspunt. 

We begeleiden jou
Kiezen kan best lastig zijn. Als jij je eigen route 
kiest, dan moet je wel zeker weten dat je de 
weg niet kwijtraakt. Daarom zorgen we voor 
goede begeleiding:  
• We gaan in gesprek met de docent van 

groep 8 van je basisschool en bouwen 
verder op wat je daar allemaal hebt 
geleerd in de acht jaren dat je daar zat. 

• Je coach is je gids. 
• Een goede relatie met je ouders vinden we 

belangrijk.  

• Als er iets is, dan kunnen jij en je ouders 
altijd terecht bij je coach.

• Coaches hebben onderling natuurlijk ook 
contact zodat je bijvoorbeeld een goede 
stap kun maken als je weer een jaar verder 
komt op onze school.

Je leert leren
Kennis veroudert snel. Als je verder gaat 
studeren en later gaat werken is het nodig dat 
je je steeds blijft ontwikkelen. Dat gaat beter 
als je de juiste vaardigheden hebt geleerd. Op 
Het Stedelijk leren we je die. Je leert bij ons
• verantwoordelijkheid te dragen en 

verantwoording af te leggen;
• zelfstandig te werken, plannen en 

organiseren;
• van en met elkaar;
• wat nodig is om een goed diploma op je 

eigen niveau te halen.
• je leert samenwerken en presenteren. 

Leerling – docent – ouder 
We werken vanuit de driehoek leerling – 
docent – ouder.
Je ouders krijgen toegang tot SOMtoday, 
zodat ze kunnen zien hoe het met je gaat op 
school. Regelmatig heeft je coach een gesprek 
met je ouders en met jou. In de brugklas 
iedere 8 weken. Ook in klas 2 vinden deze 
gesprekken met regelmaat plaats. Natuurlijk 
gaan we kijken of je ouders altijd bij een 

gesprek aanwezig moeten zijn. Je wordt 
immers ouder, zelfstandiger en neemt je 
verantwoordelijkheden. Bovendien heeft niet 
iedere leerling dezelfde begeleiding nodig. Dat 
bekijken we dus naarmate je verder komt bij 
ons op school.
 
Ouders en school hebben een gezamenlijk 
doel, namelijk een kind goed voorbereiden 
op het volwassen leven. Op Het Stedelijk zien 
we ouders daarom als partners van de school 
met hetzelfde doel: goed onderwijs voor onze 
kinderen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit 
dat iedere afdeling een eigen ouderpanel 
heeft. Naast de panels heeft Het Stedelijk 
ook een formele medezeggenschapsraad 
(MR). In de MR zitten personeelsleden, 
ouders en leerlingen. Een overzicht van de 
huidige MR-leden vind je achterin deze gids. 
Voor ouders met hoogbegaafde kinderen 
bestaat er een klankbordgroep BPS. Bij de 

keuzemogelijkheden verderop in deze gids vind 
je hierover meer informatie. 

Daltononderwijs
De onderwijskundige uitgangspunten van onze 
school vinden hun vertrekpunt in de principes 
van het daltononderwijs. Daltononderwijs 
is bij uitstek géén systeem maar een ‘way 
of life’, zoals Helen Parkhurst, de oprichtster 
van het daltononderwijs het al uitdrukte. 
Onze “kernwaarden” zijn zelfstandigheid, 
samenwerking en verantwoordelijkheid. 
Daltonleerlingen worden als jonge mensen 
in ontwikkeling serieus genomen. Dat 
we daltonschool zijn betekent dat we er 
vertrouwen in hebben dat je wilt leren, dat 
je je wilt ontwikkelen en dat je dat ook kunt. 
We helpen je daar natuurlijk bij. Je hoeft niet 
zelfstandig te zijn; ook daar gaan we samen 
mee aan het werk.
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Havo, atheneum en gymnasium 
(lyceum)
Op het lyceum volg je de havo, het atheneum 
of het gymnasium. De havo duurt vijf jaar 
en met dat diploma kun je naar het hoger 
beroepsonderwijs (hbo). Atheneum en 
gymnasium duren allebei zes jaar en die 
diploma’s geven toegang tot de universiteit en 
tot het hbo. 
De eerste drie jaren noemen we de onderbouw. 
Je legt er een basis voor de bovenbouw. Daarin 
ga je je specialiseren in de richting van je 
vervolgstudie.
Je kiest aan het einde van derde klas een 
profiel:
• Natuur en techniek
• Natuur en gezondheid
• Economie en ondernemen
• Cultuur en maatschappij

Je coach en natuurlijk de decaan kunnen je 
helpen bij de profielkeuze die het beste bij jou 
past!

Mavo, gemengde of 
theoretische leerweg
De mavo duurt vier jaar. Na de mavo gaan 
veel leerlingen verder op het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo). Ben je één van 
deze leerlingen, dan willen we je nog beter 

voorbereiden op je vervolgstudie. Daarom 
bieden we niet alleen de theoretische leerweg 
(vmbo tl) aan, maar ook de gemengde leerweg. 
Beide opleidingen duren vier jaar en voor 
beide opleidingen krijg je in principe precies 
hetzelfde diploma. Wat is dan het verschil? 

Bij de gemengde leerweg kies je naast de 
theoretische vakken ook een beroepsgericht 
vak. Je doet ook examen in dat beroepsgerichte 
vak. Bij de overgang van de middelbare school 
naar het middelbaar beroepsonderwijs heb 
je daarmee een voorsprong op de leerlingen 
die alleen maar theoretische vakken hebben 
gevolgd. Nog een voordeel is dat je naast alle 
theorievakken ook een aantal uur in de week 
een praktisch vak volgt, waarbij je behalve met 
je hoofd ook lekker met je handen bezig bent 
en prachtige producten maakt. Informatie over 
de profielen waaruit je kunt kiezen, vind je bij 
het vakcollege, verderop in deze gids.

De gemengde leerweg is geschikt voor alle 
leerlingen die een mavo-advies hebben van 
de basisschool en speciaal geschikt voor 
leerlingen die het leuk vinden om af en toe ook 
praktisch bezig te zijn. Met een gemengde-
leerweg-diploma kun je ook nog doorstromen 
naar de havo, als je dat graag wilt. Natuurlijk 
moet je dan aan bepaalde eisen voldoen. 

Volg je gl of tl, dan kun je ook nog kiezen om 

Op Het Stedelijk kun je kiezen!
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aan de musical- of sciencestroom mee te doen. 
Hieronder lees je daar meer over. 

Tieners met talent (lyceum)
Het Stedelijk is ‘begaafdheidsprofielschool’ 
(BPS). Daar zijn we trots op. Het betekent 
dat de school officieel is erkend als regionaal 
expertisecentrum voor onderwijs aan begaafde 
leerlingen. Het gaat ons daarbij niet alleen om 
cognitief begaafden, maar ook om artistiek of 
anderszins ‘uitblinkende’ jongeren. Daarom 
hebben we het over ‘tieners met talent’ in 
plaats van ‘begaafden’ om onze doelgroep aan 
te duiden. 

De diverse onderdelen van ons 
begaafdheidsprofiel staan open voor alle havo- 
en vwo-leerlingen. Meestal gebeurt dat op 
voorspraak van je coach. Je kunt hier ook zelf 
een beroep op doen, of je ouders of docenten. 
Versnelling, verbreding of verdieping van de 
leerstof is mogelijk. Ook kun je extra modules 
volgen. Voorbeelden van afgelopen jaren zijn 
Japans, filosofie, Spaans, een lezing en concert 
over Beethoven, coachingsvaardigheden en het 
creatief oplossen van een probleem.

* HB-café: elke maand kun je een keer naar 
het HB-café. Daarvoor nodigen we onze 
getalenteerde leerlingen uit. In het HB-café 
kun je meedoen met verschillende activiteiten, 
zoals improvisatietheater of uitdagende 
spelletjes. We kiezen er als school juist voor 

om getalenteerde leerlingen niet in een aparte 
groep te plaatsen. Daarom is het HB-café de 
kans voor deze doelgroep om eens onder elkaar 
te zijn.
 
* Er is een klankbordgroep BPS voor ouders. 
Geïnteresseerde ouders kunnen zich hiervoor 
aanmelden bij Hanna Pietersma-Beuling, via 
h.beuling@hetstedelijkzutphen.nl.

* Steeds vaker komt het voor dat leerlingen 
van groep 7 en 8 van de basisschool al les 
volgen op ons lyceum. Als jij zo’n leerling 
bent, die meer uitdaging nodig heeft, dan 
bespreken we dat met jou en je ouders. 
Natuurlijk betrekken we je meester of juf van 
de basisschool hier ook bij. Je volgt gewoon 
les in je eigen groep op de basisschool, af en 
toe misschien een les bij ons en geregeld is er 
overleg over de stof waar je mee bezig bent. 
Meer informatie? Stuur een mail naar Hanna 
Pietersma-Beuling  
h.beuling@hetstedelijkzutphen.nl

Vwo in 5 jaar (lyceum)
Normaal doe je er 6 jaar over om een vwo-
diploma te halen. Er zijn ook leerlingen die het 
makkelijk in 5 jaar zouden kunnen. Dat kan 
ook op onze school. Versnellen gebeurt al veel 
vaker. Dat geeft leerlingen de mogelijkheid 
om in meer vakken examen te doen of om 
al modules te volgen op een universiteit. 
Vanaf dit schooljaar starten we een vijfjarig 

programma. Voorwaarde voor deelname aan 
het 5-jarig vwo is dat je goed moeten kunnen 
leren, misschien hoogbegaafd bent of gewoon 
slim en vooral ook gemotiveerd. Je moet al 
aardig goed zelfstandig kunnen werken, want je 
volgt voor een deel je eigen rooster. Natuurlijk 
word je begeleid door je coach.

Cambridge Engels (lyceum)
Op het lyceum kun je Cambridge Engels 
volgen vanaf de eerste klas havo en vwo. Bij 
Cambridge Engels volg je naast je normale 
programma voor Engels extra uren Engels 
waardoor je een hoger niveau zult bereiken 
van taalvaardigheid en kennis van land en volk. 
De examens voor de Cambridge certificaten 
worden door een onafhankelijk instituut 
afgenomen. Je haalt certificaten die ook 
internationaal geldig zijn.
Als je alle vijf de examens gaat doorlopen, dan 
spreek en schrijf je net zo gemakkelijk Engels 
als Nederlands! Dat is meestal na vijf jaar. 

Voor Cambridge Engels meld je je pas na de 
herfstvakantie definitief aan. Je kunt dus eerst 
even wennen in de brugklas. We vragen je een 
motivatie te schrijven waarover je in gesprek 
gaat met één van onze vakdocenten Engels. 
Ook doe je een kleine toets om te zien op 
welk niveau je instapt. Na de kerstvakantie 
ga je samen met andere super gemotiveerde 
leerlingen aan de slag.
Als je na drie jaar je tto of Cambridge Engels 

voldoende afsluit, kun je in de vierde nog 
verder. 

Musicalstroom (mavo en 
lyceum)
Op het lyceum en de mavo kun je de 
musicalstroom volgen. Dat betekent twee 
uur in de week afwisselend zang, dans en 
drama. Je gaat ook in het theater naar een 
echte productie kijken. Meestal een kleinere 
productie en een grote. De musicalstroom is 
er voor iedereen. Uit ervaring weten we dat 
leerlingen die met de musicalstroom meedoen, 
leren om makkelijker te presenteren. Je hebt 
er dus ook iets aan bij je andere vakken en 
zelfs later in je verdere loopbaan! Dans, zang 
en drama dragen bij aan je zelfvertrouwen. 
Als je op een podium kunt staan voor wel 300 
mensen, geef je met het grootste gemak een 
presentatie!

Sciencestroom (mavo en 
lyceum)
Houd je veel van natuurkunde, biologie en 
scheikunde, dan is er de sciencestroom. Als je 
voor science kiest, worden er twee uren per 
week ingezet voor de specifieke lessen. Je gaat 
op excursie en soms worden er gastlessen 
gegeven. In leerjaar 3 staat een meerdaagse 
excursie naar Texel op het programma. Science 
is een keuze voor mavo- en lyceumleerlingen. 
Je kunt science en musical niet allebei kiezen.

mailto:h.beuling%40hetstedelijkzutphen.nl?subject=
mailto:h.beuling%40hetstedelijkzutphen.nl?subject=
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Op het vakcollege volg je één van de twee 
opleidingen die allebei vier jaar duren:
• basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bb)
• kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kb)

Je leert er door te doen. Het woord ‘vakcollege’ 
zegt het al: daar bereiden we je voor op 
een beroepsopleiding. Daarom hebben 
de zes profielen waaruit je kunt kiezen 
beroepsgerichte praktijklokalen. Al vanaf de 
eerste klas volg je elke week een aantal uren 
les in de praktijklokalen en maak je kennis met 
alle profielen. Aan het eind van de tweede 
klas maak je een keuze voor de profielvakken 
die je in de bovenbouw gaat volgen. Je kunt 
de profielvakken kiezen in de volgende zes 
profielen.

1. Zorg en welzijn (ZW)
Wanneer je het leuk vindt om mensen te 
helpen, te verzorgen of te begeleiden of als je 
ervan houdt om te werken met kinderen of 
ouderen of mensen met een beperking dan is 
een opleiding binnen zorg en welzijn misschien 
iets voor jou. Met deze profielkeuze leg je een 
goede basis voor allerlei vervolgopleiding op 
het gebied van zorg en welzijn binnen het mbo.

2. Bouw, wonen en  
interieur (BWI)
Dit profiel past bij je als je houdt van praktisch 
werk, met veel afwisseling en uitdaging, zowel 
in een kantoor als op de bouwplaats of in een 
fabriek. En ook als je het leuk vindt om mooie 
tastbare dingen te maken of te werken aan 
gebouwen, wegen, meubels of inrichting van 
gebouwen. 

3. Mobiliteit en transport (MT)
Bij MT maak je kennis met technieken voor 
het onderhoud en de reparatie van voertuigen. 
De theorie en de praktijk zijn gecombineerd. 
Veilig werken en goed omgaan met klanten is 
belangrijk. 

4. Media, vormgeving  
en ict (MVI)
Bij MVI leer je werken met het Adobepakket 
op Apple computers (o.a. Indesign, Photoshop 
en Illustrator). Je leert vormgeven (2d en 
3d), fotograferen, filmen en monteren, ict en 
interactief vormgeven. Als je creatief bent en 
het leuk vindt om met vormgeving en media 
en ict bezig te zijn, dan is dit misschien wel 
jouw profiel. MVI biedt een brede basis voor 
het mbo!

Vakcollege
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5. Horeca, bakkerij  
en recreatie (HBR)
Verse broodjes halen bij een bakker of gebak 
als er iets te vieren valt. Een dagje naar het 
strand of op vakantie. Lekker uit eten gaan bij 
een restaurant of iets drinken op een terrasje. 
In al deze gelegenheden werken mensen 
die het een ander naar de zin willen maken. 
Misschien ga jij ook wel graag met mensen 
om, ben je creatief en werk je graag met je 
handen....dan kan het zijn dat horeca, bakkerij 
en recreatie goed bij je past.

6. Economie en  
ondernemen (E&O)
Verkoper, inkoper, filiaalmanager, 
vertegenwoordiger, allemaal beroepen die 
te maken hebben met handel, detailhandel, 
groothandel of de internationale handel. 
Secretaresse, receptionist, boekhouder, 
juridisch medewerker.....beroepen op een 
kantoor, waarbij je gebruik maakt van 
computers en programma’s zoals Word, Excel 
en Powerpoint. Misschien vind jij het leuk om 
alles goed laten lopen, producten te verkopen 
of goed met klanten om te gaan. Dan is E&O 
vast iets voor jou. 
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Begeleiding en zorg: je staat er nooit alleen voor

Omdat we willen dat je met plezier naar 
school gaat, zorgen we er met z’n allen voor 
dat iedereen zich hier op zijn gemak voelt. Dus 
niet alleen je coach, maar ook alle docenten, 
de afdelingsleiders, de examensecretaris, 
je decaan en andere medewerkers. Mocht 
het eens wat moeilijker gaan, dan zorgen 
we samen voor een oplossing. En ben je 
bijvoorbeeld dyslectisch? Dan hebben we 
deskundigen paraat die je extra begeleiden en 
ondersteunen. Je staat er dus nooit alleen voor. 

• Coach
Iedere klas heeft een coach: hét aanspreekpunt 
voor jou en je ouders. De coach geeft niet 
alleen les in zijn of haar vak, maar besteedt 
ook aandacht aan sociale en emotionele 
onderwerpen die te maken hebben met jouw 
functioneren of dat van de hele klas.
Ook het plannen en organiseren van je 
schoolwerk komt regelmatig in het coachuur 
aan de orde. In het begin van het schooljaar 
maak je samen met je ouders kennis met je 
coach. Ook is er aan het begin van het jaar een 
kennismakingsavond voor alle ouders.

Tijdens de coachgesprekken bespreken we je 
voortgang en je leerdoelen. We kijken waar je 
goed in bent en wat je nog moet ontwikkelen. 
Want blijven leren is belangrijk omdat de 
wereld er over 15 jaar anders uitziet dan 

vandaag. Met nieuwe brugklassers vindt het 
eerste gesprek plaats vóór de zomervakantie.

• Leerlingenzorg
Binnen Het Stedelijk vinden we sfeer en 
het pedagogisch klimaat belangrijk. Het 
welbevinden van onze leerlingen staat hoog in 
het vaandel. Daarbij hoort dan ook goede
begeleiding en zorg voor onze leerlingen. Je 
coach is de eerste persoon op school die weet 
of jij extra aandacht nodig hebt. Mocht je 
meer begeleiding nodig hebben, dan kan er 
gespecialiseerde zorg worden aangevraagd bij 
team leerlingenzorg. Team leerlingenzorg biedt 
zorg op maat. 

• (Extra) ondersteuning
Als een docent merkt dat je moeite hebt met 
een vak, dan helpt hij of zij je natuurlijk. Heb 
je toch wat meer uitleg nodig, dan kun je hier 
altijd je maatwerkuren voor gebruiken. Heb 
je grotere studieproblemen, bijvoorbeeld 
doordat je dyslexie of faalangst hebt, dan kun 
je in kleine groepjes extra hulp krijgen. Had 
je op de basisschool al moeite met lezen en 
spellen, dan word je uitgenodigd voor een 
onderzoek. Als hieruit blijkt dat je achterstand 
hebt opgelopen, nemen we contact op met 
je ouders. Samen bekijken we dan of je hulp 
nodig hebt. Wil je sociaal vaardiger worden of 
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Groep 8 
Maatwerk voor talent
Zit je nog in groep 8 (en misschien zelfs nog 
in groep 7) dan zijn er ook al mogelijkheden 
bij ons op school. We schreven daar al over bij 
‘begaafdheidsprofielschool’. Je kunt namelijk 
vanuit je vertrouwde klas op je basisschool al 
wel vakken volgen op Het Stedelijk. Voor een 
aantal vakken kom je zelfs naar onze school 
toe. Denk daarbij aan de keuze voor musical- of 
sciencestroom. Een vak als wiskunde of Engels 
kun je op afstand volgen: je krijgt de boeken, 
neemt met de docent door wat er verwacht 
wordt en eens in de zoveel tijd kom je naar 
school voor een toets en overleg hoe het 
verder gaat. Voor dit maatwerk kun je contact 
opnemen met Hanna Pietersma-Beuling 
h.beuling@hetstedelijkzutphen.nl.

Klaar met groep 8
Zit je nog in groep 8, maar heb je meer 
uitdaging nodig? Heb je een vwo-advies en 
ben je klaar met groep 8? Vind je leerkracht 
van groep 8 dat ook? Dan kun je wanneer je 
je keuze hebt gemaakt en je hebt aangemeld 
voor onze school, meedoen met ‘Klaar met 
groep 8’. We starten omstreeks april. Vijf 
ochtenden volg je een speciaal programma op 
het lyceum.

Klaar voor de brugklas
Deze activiteit hebben we vorig schooljaar voor 
het eerst aangeboden. De activiteit kwam tot 
stand door overleg met de basisscholen. Klaar 
voor de brugklas is voor alle leerlingen die zich 
hebben aangemeld op onze school. De naam 
zegt het al: als je meedoet (ook dit mag je zelf 
kiezen) maak je al voor de zomervakantie drie 
middagen kennis met onze school. Wanneer je 
na de zomervakantie echt moet beginnen, ken 
je de weg al een beetje in de school en weet je 
bijvoorbeeld al iets van alle afkortingen waar 
we mee werken.  

Kennismakingsmiddag
De derde middag van ‘Klaar voor de brugklas’ 
is de kennismakingsmiddag. Op deze middag 
komen alle nieuwe brugklassers op school. Je 
maakt dan kennis met al je klasgenootjes. Je 
coach heb je al ontmoet. 

Leren op Het Stedelijk
In Zutphen kun je uit vier verschillende scholen 
kiezen. Dat is heel mooi. Of onze school bij je 
past, kun je ervaren door proeflessen te volgen, 
door naar de open dagen te komen, door mee 
te doen met minipraktijklessen... Misschien tref 
je onze leerlingen aan op je basisschool, omdat 
ze daar helpen met lessen techniek of creatieve 
vakken zoals muziek en tekenen. Je ouders zijn 
welkom als er bijvoorbeeld een lezing wordt 
gegeven op school. 

van je faalangst afkomen? Dan kun je hiervoor 
een training volgen. 

• Decaan en 
loopbaanbegeleiding (LOB)
Tijdens je schoolloopbaan maak je 
verschillende (studie)keuzes. Zo heb je na de 
basisschool gekozen voor Het Stedelijk. En 
ook tijdens je schoolloopbaan op onze school 
neem je belangrijke beslissingen. Je gaat 
bijvoorbeeld een keuze maken voor een profiel, 
sector, vakkenpakket of beroepsgerichte 
afdeling. Tijdens de keuzebegeleidingslessen 
helpen je coach en de decaan je bij het 
maken van deze keuzes. Aan het einde van 
je schoolloopbaan maak je een goede keuze 
voor een vervolgopleiding, een opleiding die 
helemaal bij jou past. 

De decaan en coaches weten veel van 
opleidingen en beroepen en de verschillende 
keuzemogelijkheden. Ook geven zij 
actuele informatie over open dagen, 
studiefinanciering, leerplicht en inschrijvingen 
bij vervolgopleidingen. Daarnaast organiseert 
het decanaat diverse activiteiten die je 
kunnen helpen bij de schoolloopbaankeuzes 
zoals  informatieavonden, voorlichtingen, 
schoolbezoeken en een oud-leerlingenavond. 
Want ervaringen opdoen is erg belangrijk bij 
het maken van een keuze in je schoolloopbaan. 
Deze begeleiding wordt meestal samengevat 

onder de noemer LOB. LOB staat voor 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Leren buiten school 
Activiteiten
Naast je gewone lessen zijn er allerlei 
activiteiten gedurende je tijd op Het Stedelijk. 
Soms heeft een activiteit te maken met je 
keuze. Op die momenten leer je eigenlijk 
buiten de school. Zo gingen leerlingen van de 
musicalstroom afgelopen jaren naar Soldaat 
van Oranje; leerlingen van de sciencestroom 
gingen naar Teuge in verband met lessen 
over thermiek; gymnasiumleerlingen gingen 
in hun vijfde leerjaar naar Rome en zo zijn er 
nog veel meer van deze activiteiten. Op onze 
facebookpagina doen we altijd verslag van deze 
speciale leeractiviteiten.
 
Verder zijn er voor alle leerlingen sportdagen 
en sportactiviteiten, kunnen alle leerlingen 
meedoen met de jaarlijkse musical en Stedelijk 
on Stage. Alle leerlingen van vakcollege 3 gaan 
op activiteitenweek, de hele school geniet van 
het kerstgala en ook deze lijst is met wat hier 
staat nog lang niet compleet. 

Al deze activiteiten zorgen voor extra plezier! 
Uit ervaring weten we dat dit de onvergetelijke 
schoolervaringen zijn in je tijd op onze school! 



2524 terug naar inhoudsopgave

Op onze website vind je een agenda waarin 
we jou en je ouders op de hoogte houden over 
de activiteiten waardoor je kennis kunt maken 
met hoe we leren op Het Stedelijk en met de 
sfeer op onze school. Het is goed eens mee 
te doen of te komen, want dan tref je zeker 

onze leerlingen aan. Zij kunnen je als geen 
ander vertellen hoe het is om te leren op Het 
Stedelijk. Je kunt ons ook volgen via facebook: 
je leest meteen wat we allemaal doen en ook 
wat er komen gaat.
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Eerste schoolweek 
Het programma van de eerste schoolweek 
staat voor alle leerlingen vanaf de laatste week 
van de zomervakantie op de website. In die 
week ontvang je post van school. Daarop staat 
je klas en op de website vind je het programma 
van je klas.

Wanneer je in de brugklas start, staat een 
belangrijk deel van de eerste schoolweek in 
het teken van kennismaking. Je coach maakt 
je wegwijs in de school en vertelt je alles 
over hoe het gaat op school en het nieuwe 
schooljaar. Zo wen je langzaam aan je nieuwe 
school. Daarnaast krijg je de eerste schoolweek 
en ook de weken daarna alle aandacht en hulp 
om te oefenen met onze manier van werken. 
Zit je in de tweede klas of hoger, dan ontvang 
je op de eerste schooldag je lesrooster. Na 
introductieactiviteiten met je nieuwe klas 
onder leiding van je coach begin je met de 
lessen.

Lesrooster 
We plannen de lessen tussen 8.20 uur en 
17.00 uur. We verwachten dus van je dat je 
het hele jaar door op deze tijden beschikbaar 
bent; niet alleen voor het volgen van lessen 
maar ook voor andere activiteiten. Plan in deze 
tijden geen bijbaantjes of iets dergelijks. Er 
gaat bij ons op school geen bel. Je houdt dus 
samen met je docent de tijd in de gaten. Na 
50 minuten is de les afgelopen en ga je naar 

de volgende les of bijvoorbeeld naar de aula 
omdat het pauze is.

Lestijden 
Lesuur 1  8.20 - 9.10
Lesuur 2  9.10 - 10.00
Pauze 25 minuten
Lesuur 3  10.25 - 11.15
Lesuur 4 11.15 - 12.05
Pauze 30 minuten
Lesuur 5  12.35 - 13.25
Lesuur 6 13.25 - 14.15
Pauze 15 minuten
Lesuur 7  14.30 - 15.20
Lesuur 8 15.20 - 16.10
Lesuur 9  16.10 - 17.00

Pauze
Je hebt drie keer pauze als je een hele dag les 
hebt. Tijdens de pauze kun je naar de aula of bij 
mooi weer naar buiten. Leerlingen van klas 3 
en hoger mogen van het plein af. Zit je in klas 
1 of 2, dan is de afspraak dat je op school blijft. 
In de pauze kun je eventueel op school iets te 
eten of te drinken kopen. 

Maatwerkuren
Elke week heb je meerdere maatwerkuren, 
waarvoor je -in principe naar eigen keuze- bij 
een vak gaat werken. Tijdens zo’n uur kun je 
bijvoorbeeld extra oefenen, overleggen, werken 

Praktische schoolzaken
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* Lyceum
De fietsenstalling voor leerlingen van het 
lyceum is helemaal aan de rechterkant van het 
gebouw, aan de kant van het ‘hertenpark’. Daar 
is het lyceum gehuisvest en daar vind je ook de 
ingang. Je komt het lyceum binnen bij de aula 
die we de ‘Kleine Beer’ noemen. 

* Mavo
De fietsenstalling voor leerlingen van de mavo 
is ook aan de rechterkant van het gebouw, 
aan de kant van het ‘hertenpark’. Je komt dan 
achter de school, waar je de ingang van de 
mavo vindt. Je komt de school binnen bij de 
aula die we de ‘Grote Beer’ noemen.

* Vakcollege
Je kunt je fiets kwijt in de fietsenstallingen. 
De stalling bij het hoofdgebouw aan de 
Isendoornstraat is alleen toegankelijk voor 
leerlingen van vakcollege onderbouw en 
medewerkers en worden bewaakt met 
camera’s. Die stalling is aan de linkerkant van 
het gebouw, bij de ruïne van de stadsmuur. 
Je moet afstappen bij de ingang en lopend 
naar de stalling gaan. Dat geldt voor zowel de 
Isendoornstraat als de Wijnhofstraat.

Receptie
De receptie is iedere schooldag bereikbaar 
van 8.00 uur tot 16.30 uur. Alle telefoontjes 
van Het Stedelijk komen hier binnen (0575 - 
59 09 09). Wanneer je ouders een van onze 

medewerkers willen spreken, kunnen ze dat 
regelen via de receptie. De receptioniste zal 
de vraag zo snel mogelijk bij de betreffende 
medewerker neerleggen. Achterin deze 
gids staan ook alle e-mailadressen waarop 
medewerkers van school te bereiken zijn. Als 
je ouders jou dringend willen spreken, kan 
dat ook via de receptie; tijdens de les mag je 
namelijk niet gebeld of geappt worden.

Ziek- en betermelding 
Wanneer je ziek bent, moeten je ouders 
vóór 8.15 uur naar school bellen om je ziek 
te melden via nummer 0575 - 59 09 09 
(receptie). Ben je weer beter, dan willen we een 
berichtje van je ouders (telefoon of e-mail) om 
te voorkomen dat er onterecht verzuim is. Als 
je tijdens schooltijd ziek naar huis gaat, meld je 
dit bij de receptie.

Wanneer je in de bovenbouw zit en ziek bent 
op de dag dat er een toets, praktische opdracht 
of handelingsdeel is ingeroosterd, dan is het 
belangrijk dat je ziek gemeld wordt tussen 
7.30 en 8.00 uur bij je afdelingsleider of de 
examensecretaris (zie examenreglement). 
Wanneer je in de bovenbouw zit en ziek 
naar huis gaat op de dag dat een toets, 
praktische opdracht of handelingsdeel nog 
moet worden afgenomen/ingeleverd, dan 
moet je je afmelden bij de examensecretaris 
(en indien deze afwezig is bij de betreffende 
afdelingsleider van de klas waar je in zit).

aan de vakken waarin je versnelt, vragen 
stellen, een toets inhalen, een gesprek met je 
coach voeren, met klasgenoten afspreken voor 
groepswerk enz. Je moet je uiterlijk één dag 
van tevoren digitaal inschrijven via de Digitale 
Inschrijfmodule (DIM). Wie eerder inschrijft, 
heeft natuurlijk een grotere kans om bij het vak 
te kunnen werken waar je aan wilt werken.

SOMtoday
SOMtoday is de persoonlijke leeromgeving van 
Het Stedelijk die jou ondersteunt bij het leren. 
Op SOMtoday vind je nieuws, werkwijzers, 
huiswerk, het dagelijkse rooster, cijfers en 
informatie over je afwezigheid. Het is van 
belang dat je dagelijks checkt of er nieuwe 
informatie is en of je nieuwe berichten in de 
mailbox hebt.
SOMtoday is er voor leerlingen én voor 
ouders. Jij en ook je ouders ontvangen een 
inlogcode en wachtwoord bij het begin van 
je schoolcarrière op Het Stedelijk. Je ouders 
ontvangen deze gegevens via de post. Ouders 
hebben één code, ook al zitten er misschien 
meerdere kinderen bij ons op school.

Gedurende het schooljaar communiceren wij 
zoveel mogelijk met je ouders via het bij ons 
bekende e-mailadres. Inloggen in SOMtoday 
gaat via de volgende link: https://hetstedelijk.
somtoday.nl

Alle overige en algemene informatie kunnen 
jij en je ouders vinden op de website van de 
school www.hetstedelijkzutphen.nl. Hier vind je 
onder andere informatie over de mediatheek, 
het decanaat, de bevorderingsregeling en de 
maatschappelijke stage (MAS). 

Nieuw e-mailadres?
Wanneer je ouders een nieuw e-mailadres 
hebben, kunnen zij dit zelf wijzigen via 
SOMtoday. Het is belangrijk voor 
communicatie naar ouders dat het e-mailadres 
in ons bestand klopt.

Nieuwsbrieven
Iedere eerste week van elke nieuwe maand, 
met uitzondering van de vakanties, verschijnt 
er een digitale nieuwsbrief. Deze wordt per 
e-mail naar alle ouders verstuurd. Hierin 
staat naast informatie een planning voor de 
betreffende maand. 

Fietsenstalling 
Je kunt je fiets kwijt in de fietsenstallingen. De 
stallingen bij het hoofdgebouw aan de 
Isendoornstraat zijn alleen toegankelijk voor 
leerlingen en medewerkers en worden bewaakt 
met camera’s. Bij de ingang stap je af en 
je loopt naar de stalling. Dat geldt voor de 
fietsenstallingen op beide locaties.  

https://hetstedelijk.somtoday.nl
https://hetstedelijk.somtoday.nl
http://www.hetstedelijkzutphen.nl
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Te laat
Als je te laat op school komt, meld je je even 
bij de receptie. Wanneer het vaker voorkomt 
dat je te laat bent, dan zullen we je ouders 
daarover informeren. 

Vrij vragen
Wanneer je een keer vrij wilt vragen onder 
schooltijd, bijvoorbeeld vanwege een 
bruiloft, dan moeten je ouders ruim van te 
voren per mail een verzoek indienen bij de 
afdelingsleider.

Kluisjes 
Op school heb je je eigen kluisje waarin je 
spullen kunt opbergen, waaronder je  jas. 
Je kluissleutel krijg je aan het begin van het 
schooljaar. Per schooljaar betaal je huur 
voor een kluisje. De huur wordt geïnd via 
de gebruikerskosten. Alle leerlingen moeten 
verplicht een kluisje huren.

Administratie
Bij de administratie kun je terecht voor 
allerlei zaken. Als je een adreswijziging wilt 
doorgeven, een wijziging in je gegevens of 
als je een nieuwe leerlingenpas nodig hebt. 
De administratie aan de Isendoornstraat is 
dagelijks geopend van 8.30 uur tot 16.00 uur. 
Leerlingen kunnen hier tijdens diverse pauzes 
terecht.

18 jaar
Als je 18 wordt, ben je voor de wet 
meerderjarig. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
je voor bepaalde dingen geen toestemming 
nodig hebt van je ouders. In de maand waarin 
je 18 wordt krijgen jij en je ouders allebei een 
brief van de leerlingenadministratie, waarin 
staat wat dit betekent op school. 

Leerlingenpas 
Je leerlingenpas is de toegangskaart tot de 
school. Aan het begin van het schooljaar 
krijgen alle nieuwe leerlingen een 
leerlingenpas. Hierop staan je persoonlijke 
gegevens, je leerlingennummer en een foto. 
Je kunt je pas gebruiken als je een boek, cd 
of dvd wilt lenen in de mediatheek, als je iets 
wilt printen of kopiëren of als iets wilt kopen 
in de kantine. Bij de card-automaat kun je je 
pas opwaarderen. Je vindt de automaten in de 
Kleine en Grote Beer (Isendoornstraat) en de 
aula (Wijnhofstraat). Je moet je leerlingenpas 
elke dag bij je hebben. Als je onverhoopt te laat 
komt, heb je je pas nodig. Wees voorzichtig 
met je leerlingenpas. Er zit geen pincode op, 
dus ook iemand anders zou ermee kunnen 
betalen. Leen hem dan ook nooit uit aan een 
ander om voor jou iets te kopen. Bewaar je 
leerlingenpas veilig in je portemonnee en niet 
in je agenda, want daar kan hij gemakkelijk 
uitvallen. En schrijf voor de zekerheid het 
pasnummer in je agenda. 

Halverwege je schoolcarrière op Het Stedelijk 
krijg je een nieuwe pas. Als je havo doet, is 
dat in de derde klas. Vwo-ers krijgen een 
nieuwe pas in klas 4. Leerlingen van mavo en 
vakcollege krijgen in de derde klas een nieuwe 
pas.

Leerlingenpas kwijt of stuk? 
Ben je je leerlingenpas kwijt, meld dat dan 
meteen bij de receptie. Als je pas niet wordt 
gevonden, dan moet je een nieuwe kopen voor 
à € 10,-. Dit is ook het geval als je pas stuk is.

Taalbeleid 
Elke dag een leesboek in je tas
Op Het Stedelijk heb je altijd een leesboek bij 
je. Wanneer je bijvoorbeeld eerder klaar bent 
met een toets of opdracht, kun je lezen. 

Meer lezen heeft een bewezen positief effect 
op woordenschat, spelling, grammatica, 
begrijpend lezen en schrijven. En dat positieve 
effect werkt door bij alle vakken op school!
Door lezen leren leerlingen zich beter 
verplaatsen in andere mensen en verwerven 
ze meer kennis over de wereld. Het is zelfs 
aangetoond dat leerlingen die veel lezen 
succesvoller zijn in het hoger onderwijs dan 
leerlingen die niet of weinig lezen! 

Zoals sporten goed is voor je lichaam, 
is boeken lezen goed voor je geest. En, 

misschien nog wel belangrijker, zonder een 
goede leesvaardigheid red je het niet in onze 
maatschappij.
 
Het bevorderen van leesplezier bij leerlingen 
is hierbij erg belangrijk. In onze mediatheek 
vind je een aantrekkelijke, actuele collectie 
jeugdromans, lees/luisterboeken, informatieve 
boeken, stripboeken en tijdschriften. Je kunt 
in onze mediatheek gratis lenen met je 
leerlingenpas.

De mediatheek
De mediatheek is een rustige plek om te 
werken, lezen of te leren. Je kunt er gebruik 
maken van computers en we hebben een 
gezellige leeshoek. 
Verder kun je hier:
• zoeken in diverse informatiebronnen 

(boeken, databanken, etc.) voor het maken 
van schoolopdrachten; 

• boeken, Dvd’s, tijdschriften etc. lenen;
• kopiëren of printen. 
Voor het lenen, kopiëren en printen heb je 
je leerlingenpas nodig. Lenen is gratis; wel 
wordt er een boete berekend wanneer je het 
materiaal te laat terug brengt.
Alle brugklasleerlingen krijgen aan het begin 
van het schooljaar een uitgebreide rondleiding 
door de mediatheek. 
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Mediatheekcatalogus 
In onze Online Catalogus kun je boeken, 
luisterboeken, DVD’s en tijdschriften zoeken. 
Je kunt ook zien of deze aanwezig zijn in de 
mediatheek, of al uitgeleend. De catalogus kun 
je bekijken via www.hetstedelijkzutphen.nl . 
Klik op jouw school, vervolgens rechtsboven 
op Inloggen en kies dan voor Catalogus 
Mediatheek. Met de gratis Aura Library app 
kun je onze mediatheekcatalogus altijd en 
overal benaderen met je smartphone en/of 
tablet. Na het downloaden selecteer je onze 
school en meld je je aan met het nummer op 
je leerlingenpas.

Maatwerkuren
Wanneer je tijdens een maatwerkuur wilt 
werken in de mediatheek, kun je je inschrijven 
via de Digitale Inschrijfmodule (DIM). 

Openingstijden
Het stedelijk heeft twee mediatheken 
(Isendoornstraat en Wijnhofstraat) 
die dagelijks geopend zijn. De exacte 
openingstijden vind je bij de deur.
Vragen of suggesties: de 

mediatheekmedewerkers helpen je graag!  Of 
stuur een mail naar  
mediatheek@hetstedelijkzutphen.nl

Schoolboeken 
Van Dijk Educatie verzorgt onze schoolboeken. 
In juni krijg je een brochure met daarin alle 
informatie die je nodig hebt. Raadpleeg tegen 
die tijd ook onze website  
www .hetstedelijkzutphen.nl.

Huiswerkbegeleiding  
Heb je extra ondersteuning nodig bij het 
plannen van je huiswerk? Heb je wat extra 
uitleg bij sommige vakken nodig? Of ben je op 
zoek naar een rustige plek om geconcentreerd 
te kunnen werken? Huiswerkbegeleiding van 
Lyceo is dan de ideale ondersteuning. Tijdens 
de huiswerkbegeleiding, die op Het Stedelijk 
verzorgd wordt, word je geholpen met 
plannen, kun je vragen stellen over de stof en 
controleren wij of je het leerwerk goed kent. 
Wil je meer informatie of wil je weten hoe je je 
aanmeldt voor onze huiswerkbegeleiding, dan 
kun je contact opnemen met Linda Taken via 
linda.taken@lyceo.nl.  

http://www.hetstedelijkzutphen.nl
mailto:mediatheek%40hetstedelijkzutphen.nl?subject=
http://www.hetstedelijkzutphen.nl
mailto:linda.taken%40lyceo.nl?subject=


3534 terug naar inhoudsopgave

Financiën

Ouderbijdrage en 
gebruikskosten
Naast de boeken zijn er ook andere 
kosten. Hiervoor vraagt de school een 
bijdrage aan je ouders. Het gaat om de 
vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor 
gebruiksmateriaal, de gebruikskosten. De 
vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor alle 
leerlingen. Van deze bijdrage worden kosten 
betaald waarvoor de school geen geld krijgt 
van de overheid. Het gaat om de volgende 
kosten:
• een collectieve ongevallen- en WA-

verzekering
• introductieactiviteiten en feestelijkheden 

zoals de diploma-uitreiking, Sinterklaas en 
de Kerstviering

• een bijdrage aan de mediatheek 
voor leesboeken, literatuur en 
computersoftware

• de schoolmusical of een schoolfilm
• bijzondere activiteiten als sportdagen, 

leerling- en ouderpanels
• informatiemateriaal zoals deze gids, het 

leerling- en ouderportaal en de website

Gebruiksmateriaal is een verzamelwoord voor 
allemaal verschillende kosten zoals:
• materiaalkosten voor verschillende vakken 

o.a. verzorging, ckv, bewegingsonderwijs, 
techniek, natuurkunde, scheikunde, muziek 

en biologie. Ook de materiaalkosten 
zijn bedoeld voor de leerlingen. Hiervan 
kunnen spullen gekocht worden 
die bijvoorbeeld bij de praktijk- en 
beroepsgerichte vakken gebruikt worden. 

• de huur van je kluisje en 
• je leerlingenpas (zie paragraaf 

‘leerlingenpas’ eerder in deze gids).

Extra bijdragen
Voor een aantal keuzes die je kunt maken bij 
het Stedelijk Lyceum is per schooljaar een 
extra bijdrage verschuldigd: 
• tto (alleen lyceum 3) € 490,-
• Cambridge Engels  € 125,-
• musicalstroom € 245,-
• sciencestroom  € 150,- 

Cambridge Engels is er vanaf vwo 1 en voor 
leerlingen die 3 jaar tto met een voldoende 
hebben afgerond. Zij kunnen in V4 Cambridge 
Engels als keuzevak volgen. Met dit keuzevak 
leer je door voor het Certificate Advanced 
English. 

VOG stage zorg en welzijn
Wanneer je op het vakcollege voor zorg en 
welzijn kiest dan moet je rekening houden met 
het feit dat je een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) nodig hebt als je stage loopt in klas 3 of 
4. De zorginstellingen waar je stage loopt, zijn 
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verplicht om van stagiaires een VOG te vragen. 
De VOG kun je opvragen bij de gemeente waar 
je woont. Het bedrag dat je daarvoor moet 
betalen wordt niet vergoed door de school. 
Soms kun je het in rekening brengen bij je 
stagebedrijf, maar dat is afhankelijk van de 
instelling waar je stage gaat lopen. Houd daar 
dus rekening mee.

Facturering schoolgelden en 
studiekosten 
Aan het begin van het schooljaar, in 
september/oktober, worden de facturen 
verzonden voor de vrijwillige ouderbijdrage 
en de verplichte gebruikerskosten voor dat 
schooljaar. Hetzelfde geldt voor de gekozen 
studierichtingen (zoals tto, Cambridge Engels, 
musical- en sciencestroom). De excursies, 
werkweken en kampweken factureren we 
apart op het moment dat zo’n activiteit 
georganiseerd wordt.. 

Alle facturen versturen we  per e-mail 
vanuit een speciaal financieel programma 
WIScollect. Je ouders ontvangen dus een 

digitale factuur. Het is mogelijk om de 
factuur via iDEAL te betalen. Ook is het soms 
mogelijk om in termijnen te betalen. Als dat 
zo is, dan staat de optie aangegeven in de 
factuur en kunnen je ouders dit ‘aanklikken’. 
Eventuele vragen over facturen kunnen je 
ouders stellen door een mail te sturen naar 
debiteuren@hetstedelijkzutphen.nl. Eén van 
onze medewerkers beantwoordt deze vraag zo 
spoedig mogelijk .

Verzekeringen 
De school sluit een collectieve WA- en 
ongevallenverzekering af. Je betaalt hiervoor 
via de ouderbijdrage. 

Bankrekeningnummer
ABN-AMRO rekeningnummer 
NL19ABNA0438935306 ten name van Het 
Stedelijk Zutphen.

mailto:debiteuren%40hetstedelijkzutphen.nl?subject=
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Device op mavo en lyceum 
In een aantal klassen van de mavo en 
inmiddels in alle klassen van het lyceum werk 
je met een device (tablet of laptop).

Je gebruikt je device als ondersteuning tijdens 
de lessen en thuis bij je huiswerk, om iets op 
te zoeken, extra oefeningen te doen of om 
bijvoorbeeld apps te gebruiken die passen bij 
het vak. 

We werken bij Het Stedelijk volgens het 
principe BYOD, bring your own device. Dat 
betekent dat je zelf mag kiezen welk device 
je gebruikt. Let op: er is wel een aantal eisen 
waaraan je device moet voldoen. Welke 
dat zijn en meer informatie vind je op onze 
website.

Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een officieel 
document. Hierin staan de rechten en plichten 
van onze  leerlingen. Het leerlingenstatuut is 
te vinden op onze website. De leerlingenraad is 
bezig met een nieuw statuut. In de loop van dit 
schooljaar ronden ze dat af.

Gezonde school
We zijn een gezonde en sportieve school. De 
school heeft daarom een gezonde kantine, is 

rookvrij en we zeggen ‘nee’ tegen alcohol en 
drugs. We sluiten ons aan bij de slogan NIX18: 
• Zit je in klas 1, 2 of 3 of ben je jonger 

dan 18, dan mag je voor, tijdens en na 
schooltijd en in de pauzes niet roken op 
school of in het zicht van de school. Dit 
geldt ook tijdens schoolactiviteiten zoals 
excursies, feesten en werkweken;

• Omdat Het Stedelijk zich profileert als 
een gezonde school mag je op school/het 
schoolterrein geen eetwaar anders dan een 
gewone lunch nuttigen. Dus geen zakken 
snoep, chips, grote pakken koek, pizza’s, 
literflessen frisdrank en energiedrankjes die 
bij de supermarkt worden gekocht in de 
school.

Mobiele telefoon 
Aandacht voor de les en voor elkaar is op Het 
Stedelijk belangrijk. Om dit zoveel mogelijk 
te bevorderen, hebben we de volgende 
afspraken: het gebruik van mobiele telefoons 
mag nooit en nergens hinderlijk zijn voor 
anderen; het gebruik van mobiele telefoons is 
alleen toegestaan buiten de lessen; binnen de 
les mogen mobiele apparaten alleen worden 
gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van 
je docent. Kortom: bellen, mailen, chatten, 
appen, sms’en… dat doe je in niet in de klas. 
In de klas blijft je mobiele telefoon of je device 
in je tas, behalve als de docent toestemming 
geeft voor gericht gebruik bij opdrachten.

Diversen
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Kwaliteitszorg
In ‘Vensters voor verantwoording’  
(www.schoolvo.nl) kunnen je ouders zien hoe 
het met de kwaliteit van de school staat. Zo 
is er informatie te vinden over resultaten, 
tevredenheid, samenwerking met andere 
organisaties, leerlingenzorg, uitgangspunten 
van de school, etc. 

Foto- en filmmateriaal
Gedurende het schooljaar maken we bij 
activiteiten foto- en filmmateriaal.Dit  
beeldmateriaal publiceren we op onze 
websites, in drukwerk en op onze 
facebookpagina. Als jij of je ouders daar 
bezwaar tegen hebben, kun je dat bij aanvang 
van een schooljaar schriftelijk kenbaar maken 
bij de leerlingenadministratie.

Sociale media 

Voor sociale media zoals twitter, facebook, etc. 
hebben we een apart protocol. Dit is onderdeel 
van het veiligheidsplan. 

Bevorderingsregelingen
Het Stedelijk heeft verschillende 
bevorderingsregelingen. Jij en je ouders kunnen 
de regelingen nalezen op onze website.

Maatschappelijke stage (MAS) 
MAS is vrijwilligerswerk, dat is: iets betekenen 
voor een ander, iets mogelijk maken dat 
anders onmogelijk of onbetaalbaar is. Vanaf 
schooljaar 2014-2015 kunnen scholen zelf 
bepalen of ze de MAS verplicht stellen of niet. 
Wij doen dat wel. Alle middelbare scholen in 
Zutphen (samenwerkingsverband: Me4you ) 
gaan door vanwege de positieve ervaringen 
in de afgelopen jaren. Onze leerlingen 
doen waardevolle ervaringen op en het 
verenigingsleven is echt gebaat bij alle hulp die 

ze krijgen. Een win-win situatie. De 30 MAS-
uren tellen mee als onderwijstijd.
Tijdens de MAS zet je je in voor een ander en 
voor je omgeving. Je kunt daarbij denken aan 
een stage bij een sportclub, muziekvereniging, 
verzorgingshuis of school. Je zoekt zelf een 
geschikte MAS. Soms worden er klussen via 
school aangeboden. Op Het Stedelijk geldt dat 
je in de eerste drie leerjaren de 30 uur stage 
moet hebben afgerond. Meer informatie over 
de MAS vind je op onze website. Aan het begin 
van het schooljaar ontvangen de leerlingen een 
MASboekje met uitleg, formulieren en ideeën.

Veiligheid op school 
Hoe de veiligheid op Het Stedelijk in de brede 
zin van het woord wordt gewaarborgd, staat 
beschreven in ons schoolveiligheidsplan. 
Hieronder staan een paar belangrijke dingen 
uit dat plan.

Voor zowel onze leerlingen als voor onze 
medewerkers vinden we het belangrijk dat de 
school in alle opzichten (fysiek en mentaal) 
een veilige omgeving is om in te werken. Het 
voorkomen van pestgedrag staat hoog op 
ons lijstje. Bezit of gebruik van drank, drugs, 
wapens en vuurwerk is niet toegestaan. In 
voorkomende gevallen moeten we de volgende 
maatregelen nemen: leerlingen die betrapt 
worden op het gebruiken van alcohol en drugs 
en/of dealen worden van school verwijderd. 
Ook nemen we contact op met de politie.

Wanneer we constateren dat een leerling 
drank of drugs in zijn bezit heeft, nemen we 
dat in beslag en informeren we de ouders. 
Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de 
schoolleiding ook dan overgaan tot schorsing 
of verwijdering. Wanneer een leerling vuurwerk 
in zijn bezit heeft, informeert de rector de 
ouders en de politie. Ook schakelen we bureau 
HALT in. 

Klachtenregeling en 
vertrouwenspersonen
De school wil klachten zoveel mogelijk 
voorkomen. Maar waar gewerkt wordt, worden 
fouten gemaakt en dat kan aanleiding geven 
tot klachten. In eerste instantie gaan we ervan 
uit dat als jij of je ouders een klacht hebben, 
dat we deze op een eenvoudige manier binnen 
de school kunnen oplossen, bijvoorbeeld 
door in gesprek te gaan met je coach of 
afdelingsleider.

Onze school ressorteert onder de stichting 
Achterhoek VO en valt daarom onder 
de stichting brede klachtenregeling. De 
volledige tekst van deze klachtenregeling 
kun je vinden op www.achterhoekvo.nl.  De 
regeling is bedoeld om jou en je ouders en 
ook medewerkers te garanderen dat er een 
goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. 
Klachten kunnen van velerlei aard zijn. 

Examenresultaten

Percentage geslaagden 2015-2016 2014-2015 2013-2014

vmbo bb 100% 100% 100%

vmbo kb 98% 97% 95%

mavo 96% 98% 82%

havo 94% 91% 84%

vwo (gymnasium en atheneum) 100% 97% 92%

http://www.schoolvo.nl
http://www.achterhoekvo.nl
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Om klachten op een goede wijze af te 
handelen, beschikt de school over interne 
vertrouwenspersonen. Deze opereren 
onafhankelijk en onpartijdig, zijn zeer integer 
en beschikken over de juiste competenties 
om met mogelijk delicate onderwerpen om 
te kunnen gaan. Zij zullen altijd nagaan of 
door bemiddeling een oplossing kan worden 
bereikt voor de klacht. Wanneer het komt tot 
het feitelijk indienen van een klacht dan zal 
de interne vertrouwenspersoon helpen om 
de klacht op de juiste plaats te deponeren en 
waar nodig begeleiden bij de gesprekken over 
de klacht. De interne vertrouwenspersoon zal 
uitermate vertrouwelijk en zorgvuldig met de 
klacht omgaan. Wanneer de klacht niet naar 
tevredenheid wordt opgelost, kan de interne 
vertrouwenspersoon helpen om de klacht te 
formuleren voor de externe klachtencommissie 
van Achterhoek VO. 

Interne vertrouwenspersoon is mevr. José 
Wieferink en er is een vacature voor een 
mannelijke vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersonen zijn mevr. N. 
Broekhuis (nicolinebroekhuis@ziggo.nl) en 
dhr. Klees (dirk@dirkklees.nl).

Schoolbestuur
Het Stedelijk wordt bestuurd door stichting 
Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten 
doel in de Achterhoek een zo divers, breed, 
thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod 
van voortgezet onderwijsvoorzieningen te 
realiseren. 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij 
het college van bestuur; De heer H.J. van der 
Esch (voorzitter) en mevrouw M.R. Smits. Een 
onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op 
het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de 
school hebben via de medezeggenschapsraad 
en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad invloed op het 
bestuursbeleid.
Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting 
waarbinnen de scholen hun openbare dan wel 
levensbeschouwelijke identiteit behouden. 
De stichting bestuurt twaalf scholen voor 
voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek: 
Almende College, Gerrit Komrij College, 
Ludger College, MaxX, Metzo College, 
Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Rietveld 
Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, 
Pronova Praktijkonderwijs, Het Stedelijk en 
Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen 

van Achterhoek VO een breed scala aan 
opleidingsmogelijkheden.

Correspondentieadres van het bestuur
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem

Bezoekadres 
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
I  www.achterhoekvo.nl

Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
I www.onderwijsinspectie.nl

Telefoon voor vragen 0800 - 8051 (gratis)
Telefoon voor klachten: meldpunt 
vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11 
(lokaal tarief)

mailto:nicolinebroekhuis%40ziggo.nl?subject=
mailto:dirk%40dirkklees.nl?subject=
mailto:info%40achterhoekvo.nl?subject=
http://www.achterhoekvo.nl
mailto:info%40owinsp.nl?subject=
http://www.onderwijsinspectie.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
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Directie 
Dhr. Arnold van Gessel, rector
Mevr. drs. José Mens MCM, rector

Afdelingsleiding en coördinatie
Mevr. Ineke Jonker, Jnk
mavo
i.jonker@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Marieke van Loo 
lyceum onderbouw
m.vanloo@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Caroline Stamhuis, Sta 
lyceum bovenbouw
c.stamhuis@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Johan Tazelaar, Taz 
vakcollege bovenbouw
j.tazelaar@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Janneke Veldhuis-Pennings, Vld 
vakcollege onderbouw
j.veldhuis@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Freerk Boekelo, Bkl, ISK
f.boekelo@hetstedelijkzutphen.nl

Examensecretarissen 
Dhr. drs. Edwin Bouwman, Bou
lyceum
Dhr. Bertus Heuvink, Heu
mavo
Dhr. Ronald Rondeel
vakcollege
examensecretariaat@hetstedelijkzutphen.nl

Docenten
Mevr. Margreeth van Amerongen-de Graaff 
MSEN, Dgr
mens en maatschappij, aardrijkskunde, Engels 
m.degraaff@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Karin Beens-Jörgens, Jrs
Duits 
k.jorgens@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Adil Berkani, Abk
Duits
a.berkani@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Jelle Blaauw, Blw
aardrijkskunde
j.blaauw@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Franklin Blanken, Bla
techniek en ict 
f.blanken@hetstedelijkzutphen.nl

Personalia

mailto:i.jonker%40hetstedelijkzutphen.nl%20?subject=
mailto:m.vanloo%40hetstedelijkzutphen.nl?subject=
mailto:c.stamhuis%40hetstedelijkzutphen.nl?subject=
mailto:j.tazelaar%40hetstedelijkzutphen.nl?subject=
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mailto:k.jorgens%40hetstedelijkzutphen.nl?subject=
mailto:a.berkani%40hetstedelijkzutphen.nl?subject=
mailto:j.blaauw%40hetstedelijkzutphen.nl?subject=
mailto:f.blanken%40hetstedelijkzutphen.nl?subject=
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Mevr. Michelle Bleumer-Jansen, Blm
handel & administratie 
m.bleumer@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Kobbe Jan Boekelo, Bkk
mens en maatschappij, geschiedenis, 
economie 
k.boekelo@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Patrick Boekhout
geschiedenis
p.boekhout@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Tom Bordewijk, Bdw
voertuigentechniek
t.bordewijk@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Jeroen Boomsluiter, Bsr
voertuigentechniek
j.boomsluiter@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. drs. Edwin Bouwman, Bou
biologie, scheikunde, nlt 
e.bouwman@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Henry Brinkman, Brk
biologie 
h.brinkman@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Berna de Bruin-van Stokkum, Brn
zorg & welzijn 
b.debruin@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Japke Bruins, Bru
handel & administratie 
j.bruins@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Ömer Cicek, Cck
Engels
o.cicek@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Annelies Claassen, Cls
media, vormgeving, ict; rekenen 
a.claassen@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Jolijn van Dalen, Dal
Nederlands 
j.vandalen@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Katia Demildt, Dmd
zorg en welzijn 
k.demildt@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Mirthe Dijkhuis, Mdy
Engels
m.dijkhuis@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Tamara Dijsselbloem, Dbm
zorg en welzijn
t.dijsselbloem@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Ewout Dokman, Dkm
bewegingsonderwijs 
e.dokman@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Liduine Ebbers, Ebb
grafimedia, beeldende vorming, rekenen 
l.ebbers@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Tamara Eilers, Elr
bewegingsonderwijs 
t.eilers@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Nordin Elghouch, Elg
nask
n.elghouch@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Hans Esders, Esd
aardrijkskunde
h.esders@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. drs. Ina Frömmert, Frm
Duits 
i.frommert@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Jos Gelauf, Glf
Engels, MNZ
j.gelauf@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Ab Gerlich, Ger
Nederlands 
a.gerlich@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. drs. Paul Goedheer, Goe
biologie, natuur-, scheikunde, science 
p.goedheer@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. drs. Marianne Gorter, Grt
Engels 
m.gorter@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Rita Hageman, Hah
zorg & welzijn 
r.hageman@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Freek Heinsbroek, Hnb
bewegingsonderwijs, bsm 
f.heinsbroek@hetstedelijkzuthen.nl

Mevr. dr. Barbara Heldring, Hld
klassieke talen 
b.heldring@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Bertus Heuvink, Heu
wiskunde 
b.heuvink@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Eric Hille, Hll
horeca, toerisme & voeding 
e.hille@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Ron Hobers, Hbr
economie, M&O 
r.hobers@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Nezo Jahja, Jhj
natuur-, scheikunde 
n.jahja@hetstedelijkzutphen.nl
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Dhr. Fred Jansonius, Jss
Frans
f.jansonius@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Erik Janssen, Jan
horeca, toerisme & voeding 
e.janssen@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Sandra Janssen, Jse
geschiedenis 
s.janssen@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Peter de Jonge MA, Jge
kunst (beeldend) 
p.dejonge@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Ineke Jonker, Jnk
Nederlands 
i.jonker@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Stefan Kans, Sks
nask
s.kans@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Anette Katerstede, Ktd
scheikunde
a.katerstede@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Gerrit Keij, Kij
toegepast rekenen, wiskunde en rekenen 
g.keij@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Gerdien Keita, Kta
Nederlands 
g.keita@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Nicole Kemerink op Schiphorst, Kmk
ckv
n.kemerink@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Lianne Klein Gunnewiek, Gnk
Frans
l.kleingunnewiek@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Dennis Kniest, Kns
bouw, wonen & interieur, techniek 
d.kniest@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Marisanne Kramer, Kmr
Nederlands 
m.kramer@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Anita Koornstra, Ktr
Frans 
a.koornstra@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Marjanneke Korenhof, Krh
Engels
m.korenhof@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Hennie Kornegoor, Kgr
Duits
h.kornegoor@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. drs. David Kromhout
klassieke talen 
d.kromhout@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. P. de Leeuw, Lew
mens en maatschappij, maatschappijleer, 
aardrijkskunde 
p.deleeuw@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Wim Lobeek, Lbk
wiskunde, rekenen 
w.lobeek@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Angèl Massop, Msp
mens, natuur & zorg 
a.massop@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Erwin Meijer, Mer
beeldende vorming 
e.meijer@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Kas Moes, Mos
Nederlands, biologie 
k.moes@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Sasha ter Mors
musicalstroom
s.termors@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Diny Nijkamp, Nkp
bewegingsonderwijs 
d.nijkamp@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Debra van Oojen, Dvo
biologie
d.vanoojen@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Bert Oonk, Oon
natuurkunde, nlt 
b.oonk@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Ilse Platvoet-Nekkers, Plt
wiskunde, rekenen
i.platvoet@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Gert van Reeuwijk, Rwk
geschiedenis, maatschappijleer 
g.vanreeuwijk@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Harm Reitsema, Rtm
bouw, wonen en interieur
h.reitsema@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Bieb Roelofsma, Roe
bewegingsonderwijs 
b.roelofsma@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Gerry Roeterdink, Rdk
horeca, toerisme & voeding 
g.roeterdink@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Ronald Rondeel, Ron
media, vormgeving, ict 
r.rondeel@hetstedelijkzutphen.nl
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Mevr. Jennifer Runs, Run
maatschappijleer 
j.runs@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Nancy Rutgers, Rtg
wiskunde, rekenen 
n.rutgers@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Marlous Rutjes, Rts
Engels
m.tutjes@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Carien van de Sande, San
zorg & welzijn 
c.vandesande@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Robert van der Schagt, Sct
wiskunde, economie 
r.vanderschagt@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Jolande Snel, Snl
Nederlands, mens & maatschappij, 
maatschappijleer 
j.snel@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Caroline Stamhuis, Sta
Nederlands 
c.stamhuis@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Johan Tazelaar, Taz
wiskunde 
j.tazelaar@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Rudy Theloesen, The
Bewegingsonderwijs, bsm 
r.theloesen@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Cynthia van den Tooren, Trn
zorg & welzijn 
c.vandentooren@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. dr. Wies ten Tusscher, Tsc
wiskunde 
w.tentusscher@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Barbara Verlangen, Vrl
Engels, wiskunde en rekenen 
b.verlangen@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Wim Vrendenbarg, dhr. W.J., Vre
wiskunde 
w.vrendenbarg@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Evelien Vuik, Evk
wiskunde
e.vuik@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Cecilia van Waalwijk-Esselink, Was
Engels 
c.vanwaalwijk@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. drs. Carolyn van Weerd, Wrd
Nederlands 
c.vanweerd@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Chantal Weijenberg, Wbg
Nederlands 
c.weijenberg@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. drs. Maayke Wentink, Wtk
Engels, CAE 
m.wentink@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Fred Westerholt, Wst
voertuigentechniek 
f.westerholt@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. José Wieferink, Wie
beeldende vorming, culturele kunstzinnige 
vorming 
j.wieferink@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Henk Wormeester, Wor
muziek 
h.wormeester@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Henk Zwart, Zwa
Engels 
h.zwart@hetstedelijkzutphen.nl

Onderwijs  Ondersteunend 
Personeel

Mevr. Balduk, Mevr. Y., Bdk
MAS-loket
y.balduk@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Martin Bijnsdorp
Roostermaker
m.bijnsdorp@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Leny Boekholt
WIScollect
l.boekholt@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Venture Bunskoek, Bns
technisch onderwijsassistent
v.bunskoek@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Betty Brouwers, Brw
leerlingbegeleiding
b.brouwers@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Marja Disbergen, Dsr
telefoniste, receptioniste
m.disbergen@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Bob van Eijk, Eik
assistent mediatheek

Mevr. Sandra Goulmy, Gol
decaan 
s.goulmy@hetstedelijkzutphen.nl
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Dhr. Cyril Hendriks, Hdr
facilitair manager, preventiemedewerker
c.hendriks@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Jacqueline de Jong, Jnw
managementassistente
j.dejong@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Eric de Keijzer, Key
systeem- en netwerkbeheerder
e.dekeijzer@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Greetje Kiezebrink-Snijder, Kis
telefoniste, receptioniste
g.kiezebrink@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Joke Lammers-Poorterman, Lap
managementassistente, 
leerlingenadministratie
j.lammers@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Harry Marskamp, Mrs
hoofdconciërge
h.marskamp@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Sabine Mulder-Daalder, Mld
mediathecaresse
s.mulder@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Edith Nijenhuis-Nijkamp, Nnh
manager leerlingenzorg
e.nijenhuis@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Femke Nijman, Nmn
telefoniste, receptioniste
f.nijman@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. drs. Hanna Pietersma-Beuling, Bln
onderwijskundige
h.beuling@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. René van Putten, Ptn
technisch onderwijsassistent
r.vanputten@hetstedelijkzuthen.nl

Dhr. Jan Roesthuis, Rsh
systeembeheer
j.roesthuis@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Ronald Sluizeman, Slz
conciërge
r.sluizeman@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Renée Tiel Groenestege-van Zeist 
MSEN, Tgr
dyslexiecoach
r.tielgroenestege@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Bea Tuitert, Ttr
Personeelszaken
b.tuitert@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Rianne Vonk-Coehorst, Vnk
medewerkster mediatheek
r.vonk@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Wim Vrendenbarg, Vre
applicatiebeheer
w.vrendenbarg@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Jaco ter Vrugt, Vrg
technisch onderwijsassistent
j.tervrugt@hetstedelijkzutphen.nl

Mevr. Riet van der Wenden
directiesecretaresse
r.vanderwenden@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Stefan Wiggers, Wig
hoofdconciërge
s.wiggers@hetstedelijkzutphen.nl

Dhr. Henny Wissink, Wik
conciërge, medewerker time-out ruimte
h.wissink@hetstedelijkzutphen.nl

Medezeggenschapsraad Het 
Stedelijk 2016-2017
Medezeggenschapsraad - personeel
Dhr. Ron Hobers (voorzitter)
Mevr. Japke Bruins (secretaris)
Mevr. Karin Beens
Mevr. Ina Frömmert
Dhr.Ronald Rondeel
Dhr. Stefan Wiggers
Dhr. Henk Wormeester

Medezeggenschapsraad - ouders
Dhr. Rob Bilderbeek 
Mevr. Marianne van den Brink   
Dhr. Frans Carbo
Mevr. Dinanda van de Noort

Medezeggenschapsraad - leerlingen
Vacature
Vacature
Vacature

Postbus 4036
7200 BA Zutphen
T 0575 59 09 09
E mr@hetstedelijkzutphen.nl
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Colofon
Deze gids is een uitgave van Het Stedelijk Zutphen. 

Postbus 4036 
7200 BA ZUTPHEN
E info@hetstedelijkzutphen.nl 

Isendoornstraat 3    Wijnhofstraat 1
7201 NJ ZUTPHEN    7203 DV  ZUTPHEN
T 0575 - 59 09 09
www.hetstedelijkzutphen.nl

Wijzigingen en (type)fouten voorbehouden.
Vormgeving: Coppes & Communicatie, Zutphen

Vakanties schooljaar 2016-2017

Herfstvakantie  17 oktober t/m 21 oktober
 
Kerstvakantie  26 december 2016 t/m 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie  27 februari t/m 3 maart 

Paasvakantie  14 t/m 28 april

Bevrijdingsdag  5 mei 

Hemelvaart  25 mei en 26 mei

Pinksteren  5 juni

Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus

mailto:info%40hetstedelijkzutphen.nl%20%20?subject=
http://www.hetstedelijkzutphen.nl


58

in
fo

rm
at

ie
gi

ds
 2

01
6 

- 
20

17

H
et

 S
te

de
lij

k 
Zu

tp
he

n


	Ons onderwijs
	Je opleiding
	Leren met plezier
	Je mag kiezen
	Je stippelt je eigen route uit
	We begeleiden jou
	Je leert leren
	Leerling – docent – ouder 
	Daltononderwijs

	Op Het Stedelijk kun je kiezen!
	Havo, atheneum en gymnasium (lyceum)
	Mavo, gemengde of theoretische leerweg
	Tieners met talent (lyceum)
	Vwo in 5 jaar (lyceum)
	Cambridge Engels (lyceum)
	Musicalstroom (mavo en lyceum)
	Sciencestroom (mavo en lyceum)

	Vakcollege
	1. Zorg en welzijn (ZW)
	2. Bouw, wonen en 
interieur (BWI)
	3. Mobiliteit en transport (MT)
	4. Media, vormgeving 
en ict (MVI)
	5. Horeca, bakkerij 
en recreatie (HBR)
	6. Economie en 
ondernemen (E&O)

	Begeleiding en zorg: je staat er nooit alleen voor
	• Coach
	• Leerlingenzorg
	• (Extra) ondersteuning
	• Decaan en loopbaanbegeleiding (LOB)
	Leren buiten school
Activiteiten
	Groep 8
Maatwerk voor talent
	Klaar met groep 8
	Klaar voor de brugklas
	Kennismakingsmiddag
	Leren op Het Stedelijk

	Praktische schoolzaken
	Eerste schoolweek 
	Lesrooster 
	Lestijden 
	Pauze
	Maatwerkuren
	SOMtoday
	Nieuw e-mailadres?
	Nieuwsbrieven
	Fietsenstalling 
	Receptie
	Ziek- en betermelding 
	Te laat
	Vrij vragen
	Kluisjes 
	Administratie
	18 jaar
	Leerlingenpas 
	Leerlingenpas kwijt of stuk? 
	Taalbeleid
Elke dag een leesboek in je tas
	De mediatheek
	Mediatheekcatalogus 
	Maatwerkuren
	Openingstijden
	Schoolboeken 
	Huiswerkbegeleiding  

	Financiën
	Ouderbijdrage en gebruikskosten
	Extra bijdragen
	VOG stage zorg en welzijn
	Facturering schoolgelden en studiekosten 
	Verzekeringen 
	Bankrekeningnummer

	Diversen
	Device op mavo en lyceum 
	Leerlingenstatuut
	Gezonde school
	Mobiele telefoon 
	Examenresultaten
	Kwaliteitszorg
	Foto- en filmmateriaal
	Sociale media 
	Voor sociale media zoals twitter, facebook, etc. hebben we een apart protocol. Dit is onderdeel van het veiligheidsplan. Je kunt dit nalezen via onze website. 
	Bevorderingsregelingen
	Veiligheid op school 
	Klachtenregeling en vertrouwenspersonen
	Schoolbestuur
	Inspectie van het onderwijs

	Personalia
	Directie 
	Afdelingsleiding en coördinatie
	Examensecretarissen 
	Docenten
	Onderwijs  Ondersteunend Personeel
	Medezeggenschapsraad Het Stedelijk 2016-2017
	Vakanties schooljaar 2016-2017
	Colofon


