
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief voor ouders, maart 2017 
 
Beweging! 
Het Stedelijk is altijd volop in beweging. We houden van actief bezig zijn. Letterlijk, als we denken 
aan bijvoorbeeld de ski week in februari waar leerlingen volop genoten van hun sportieve vakantie in 
de sneeuw. Maar ook figuurlijk. Het maken van vervolgstappen in je schoolcarrière is nu aan de orde. 
En er is de beweging van een stroom nieuwe leerlingen die we straks in het nieuwe schooljaar hopen 
te ontvangen. 
 
 

 
 
 
Keuzes maken 
De tijd van keuzes maken is in volle gang. Voor veel leerlingen een stressvolle tijd. Welke studie wil ik 
na de middelbare school volgen? Welk profiel, vakkenpakket of beroepsgericht profiel past het best 
bij me? Vragen, veel vragen, waar leerling en ouder(s) soms behoorlijk mee kunnen worstelen. 
Gelukkig zijn er de keuzebegeleidingslessen waarin de coach en de decaan helpen bij het maken van 
deze keuzes. Zij 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 kunnen helpen bij de 
schoolloopbaankeuzes zoals o.a. informatieavonden, voorlichtingen en schoolbezoeken. Zo gaan wij 
op 24 maart met V4 naar de Radboud Try-out en in mei met M3, KB 3 en BB3 naar de Opzichtdag om 
te kijken op het MBO. 
 
Wij wensen iedereen veel succes met het maken van de goede keuze! Met vragen kun je altijd 
terecht bij onze decaan, Sandra Goulmy (s.goulmy@hetstedelijkzutphen.nl). 
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Examentraining 
Vorig jaar hebben wij onze examenleerlingen extra ondersteund door een examentraining aan te 
bieden. Gezien de positieve ervaring wilden wij ook dit jaar onze leerlingen die extra kans bieden. 
Afgelopen week zijn onze leerlingen ondergedompeld in o.a. wiskunde, scheikunde en Frans. Het 
waren lange dagen maar zowel onze leerlingen als Lyceo waren erg enthousiast. Deze week hebben 
de examenklassen de toetsweek en wij hopen dat de opgedane kennis mooie resultaten oplevert 
zodat de leerlingen straks met vertrouwen het examen ingaan. 
 
Voorafgaand aan het centraal schriftelijk examen is het ook mogelijk om een examentraining te 
volgen via Lyceo. Vanaf deze week kunt u uw kind hiervoor aanmelden middels een link op onze 
website. 
 
 
Aanmeldingen 
Na de open dagen in januari en de proeflessen voor leerlingen uit groep 8 in februari, kon er vanaf 1 
maart daadwerkelijk worden aangemeld. De open dagen én de proeflessen werden bijzonder goed 
bezocht en positief ontvangen, dus onze verwachtingen waren hoog gespannen. We hoopten niet té 
hoog… Het is nu half maart en we mogen alvast concluderen dat we volgend schooljaar een mooie 
groei zullen doormaken!  
 
 
Kangoeroewedstrijd wiskunde 
Alle leerlingen uit alle leerjaren en afdelingen kunnen zich inschrijven voor de Kangoeroewedstrijd 
wiskunde. Deze wedstrijd is op 17 maart, onder schooltijd. Kosten zijn €1,50 per leerling. Meer info 
en inschrijven kan via de eigen wiskundedocent. 
 
Wat is de Kangoeroewedstrijd? 
De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar 
voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde 
enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun 
wedstrijd ''Kangourou''. Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd 
gehouden in ruim 60 landen, met meer dan 6,5 miljoen deelnemers! 
 
De Kangoeroewedstrijd heeft als doel de leerling te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en 
uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan 
geen kwaad die eens te laten kraken. Leerlingen ontdekken dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten. 
En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan jouw docent van je had verwacht! 
Bovendien zijn er nog prijzen te winnen ook... 
 
 
Bezoek nieuwe burgemeester 
Maandag 6 maart ontvingen wij Annemieke Vermeulen, de nieuwe burgemeester van Zutphen op de 
Wijnhofstraat. Tijdens haar werkbezoek heeft zij met grote belangstelling rondgekeken op het 
Vakcollege. Ze was onder de indruk van de hartelijke ontvangst van onze leerlingen! 
 
  



 
Gymnasiumactiviteiten 
Er staat een aantal gymnasiumactiviteiten op de planning. Docenten klassieke talen zijn druk met de 
invulling. Zo gaan de gymnasiumleerlingen van de klassen 1, 2 en 3 eind maart naar Xanten. De 
gymnasiasten van klas 4 gaan in mei naar Leiden en voor alle gymnasiumleerlingen is op 5 april een 
gymnasiumavond. Natuurlijk rekenen we die avond ook op de ouders. Noteert u de datum vast in uw 
agenda? Nadere informatie volgt. 
 
 
Tim gaat een Masterclass volgen! 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert een Toptalentengala. Tim, leerling 
Media, vormgeving en ICT leerjaar 4 aan ons vakcollege schreef zich in. Hij vindt het leuk om video’s 
te maken en te  monteren en is er ook goed in. Daarom koos hij voor de masterclass creatie en 
design. Inmiddels heeft Tim het goede nieuws gekregen dat hij uitgekozen is om de masterclass te 
volgen. Deze gaat in april plaatsvinden. Super Tim. Veel plezier en we horen graag je ervaringen. 
 
 
 

 
 

Voorleeswedstrijd op het Stedelijk op 28 maart 19.15 uur 
voor alle leerlingen uit klas 1 en 2 

 
Als commissie Leesbeleid zijn wij dit schooljaar begonnen met het op de kaart zetten van het lezen 
voor de hele school. Naast het formuleren van beleid hebben wij ervoor gekozen om nog dit 
schooljaar ook een activiteit te organiseren. 
 
In maart organiseren wij een voorleeswedstrijd voor alle leerlingen uit klas 1 en 2. We starten met 
voorrondes in de klas en uiteindelijk volgt de feestelijke finale op dinsdag 28 maart 19.15 uur in de 
Kleine Beer. De finalisten gaan een boekfragment (gedicht mag ook) van maximaal 5 minuten 
voorlezen. Een deskundige jury beoordeelt de bijdragen, waarna de winnaar/winnares bekend 
gemaakt wordt. 
 
Verder hebben wij schrijfster Nanda Roep bereid gevonden om iets te vertellen over het 
schrijverschap en over lezen. Zij zal ook plaats nemen in de jury. 
 
De muzikale omlijsting en presentatie is in handen van onze leerlingen en er zullen lekkere 
versnaperingen te verkrijgen zijn, gemaakt door leerlingen van het Vakcollege. Kortom, het wordt 
een feestje! 
 
Ouders, grootouders, vrienden, klasgenoten…. Iedereen is van harte welkom om de finalisten aan te 
moedigen. 
  

https://www.facebook.com/MinisterieOCW/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/events/171556293346766/permalink/178289179340144/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
http://www.boekielezen.nl/wp-content/uploads/2015/10/lezen-3.jpg


 
 
College André Kuipers 
Het is al even geleden, maar bijzonder genoeg om alsnog in deze nieuwsbrief te vermelden. 
Vrijdagavond 10 november woonden 47 leerlingen van Het Stedelijk die de sciencestroom volgen, 
een “college” bij van niemand minder dan de Nederlandse astronaut André Kuipers. Dit college vond 
plaats in de Hanzehof in Zutphen. Ze kregen een uitgebreide presentatie van André Kuipers over de 
opleidingen die hij heeft moeten volgen en wat hem er toe gebracht heeft astronaut te worden. Van 
medisch onderzoeker bij de luchtmacht en later bij de E.S.A. Het is min of meer op zijn pad gekomen. 
We kregen een uitgebreide inkijk op de opleiding tot astronaut en het leven op het International 
Space Station. Dit alles gepresenteerd met prachtige foto’s en filmpjes. Ook kregen we prachtige 
beelden van de Aarde vanuit de ruimte te zien.  
 
Aan het einde was er gelegenheid om een paar vragen te stellen. Floor, Thom en Simon mochten als 
eersten hun vraag stellen, die we in de scienceles hadden voorbereid. De vragen werden door André 
Kuipers uitgebreid beantwoord. Na afloop van de vragenronde werd iedereen uitgenodigd om André 
Kuipers persoonlijk te ontmoeten en een handtekening te krijgen. Daar hebben veel leerlingen 
gebruik van gemaakt. En zo gingen er stralende leerlingen, moe maar met een stevige handdruk, een 
persoonlijk praatje en een handtekening, weer naar huis. Opgehaald door hun ouders want het was 
inmiddels flink laat geworden. Want wie volgt er tegenwoordig nog college op vrijdagavond van acht 
tot half elf? Juist, sciencestroom van Het Stedelijk! 
 
 

  
 
 
Schoolregels 
Wij noemen ze spelregels. Dat verwoordt beter dat regels er niet ‘zomaar’ zijn, maar dat ze ervoor 
zorgen dat iedereen op school een fijn en veilig plekje heeft. Maar net als bij bijvoorbeeld voetbal of 
basketbal moeten de regels tijdens een training soms herhaald worden of nog eens opnieuw 
uitgelegd.  
 
Wij willen een gezonde én veilige school zijn voor alle leerlingen en medewerkers. Deze spelregels 
helpen ons daarbij; we plaatsen ze als een opfrissertje nog eens in deze nieuwsbrief. Wilt u ze bij uw 
kind onder de aandacht brengen? Als we ons allemaal aan de spelregels houden, blijft de school een 
fijne plek voor iedereen! 
  



 
 
SPELREGELS HET STEDELIJK 
 
Het Stedelijk is een goede, gezellige school waar leerlingen zich veilig voelen en met plezier leren. Dat 
willen we graag zo houden. Hieronder staan de belangrijkste spelregels. 
 
De basisafspraken op onze school die altijd voor iedereen gelden zijn: je bent op tijd, je komt je 
afspraken na. Je komt goed voorbereid op afspraken en in de les. De lessen vinden plaats tussen 
08.20 en 17.00 uur (tot die tijd kun je in principe dus geen andere afspraken inplannen buiten 
school). Je hebt respect voor ieder ander en luistert naar elkaar, je draagt bij aan een veilige 
schoolomgeving en zorgt voor een prettige schooltijd voor medeleerlingen en medewerkers, je legt 
verantwoording af bij de ander als je afspraken niet nakomt. 
Het Stedelijk is een “goede buur”. Dat betekent dat fietsen en brommers in de fietsenstalling van 
school geplaatst mogen worden en niet rondom de school. De toegang voor de school (zie gele 
lijnen) is geen verblijfsruimte en tijdens lestijd bevind je je niet op de stoep voor lokalen in verband 
met geluidsoverlast voor leerlingen die les hebben in deze lokalen.   
 
We zijn een veilige school. Op Het Stedelijk geen geweld, diefstal, vandalisme, alcohol of drugs. Lees 
ook het leerlingenstatuut hierover, want bij het niet opvolgen van deze regel volgen er gepaste 
maatregelen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.  
 
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 NI>< 18: 

 voor, tijdens en na schooltijd en in de pauzes mag door leerlingen niet gerookt worden 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 is het aan leerlingen niet 
toegestaan om op school of op het schoolterrein eetwaar anders dan een gewone lunch te 
nuttigen. Dus geen zakken snoep, chips, grote pakken koek, pizza’s, literflessen frisdrank en 
energiedrankjes in de school. Iedereen ruimt zijn eigen afval op. 

 
En verder: 

 Iedereen is op tijd. Te laat komen heeft consequenties. Ziek naar huis = briefje halen! 

 Bellen, mailen, chatten, appen,  sms’en…… dat doe je in de aula of buiten. Alleen met 
toestemming van de docent / medewerker gebruik je je mobiele telefoon of device tijdens 
lestijd voor opdrachten of lesdoeleinden, anders zit deze in je tas.  

 Geen jas, pet of muts in school (die horen in je kluisje of op de kapstok). 

 In pauzes en eventuele tussenuren ben je welkom in de aula om rustig te werken. Eten en 
drinken doe je in de aula, op de studiepleinen van de A-vleugel of buiten en niet op de 
gangen of in de lokalen. 

 In de 1e en 2e klas blijf je tot het eind van je schooldag binnen de schoolpoorten. 

 Tijdens de pauze is het rustig op school, we schreeuwen en rennen niet. Tijdens lestijd ben je 
alleen met toestemming van de docent op de gang. Zelfstandig werken doe je daar zonder 
overlast te veroorzaken. Toiletbezoek tijdens pauzes en niet onder lestijd. 

 
 
 
  



 
 
Planning 
 
 
Vakcollege  
 

Datum Activiteit 

17 maart Kangoeroewedstrijd wiskunde 

13 t/m 24 maart Toetsperiode examenklassen 

22 maart Informatie-avond BPO vakcollege 2, 18.30-21.00, Wijnhofstraat 

28 maart Finale voorleeswedstrijd 

3 t/m 13 april Vakcollege 3 op stage 

4 april Ouderpanel, 4e bijeenkomst 

7 april Inleveren profielkeuze formulier BB en KB2 

10 april Studiedag, leerlingen vrij 

14 t/m 28 april Paasvakantie 

5 mei Bevrijdingsdag  

 
 
Mavo 
 

Datum Activiteit 

17 maart Kangoeroewedstrijd wiskunde 

13 t/m 24 maart Toetsweek 2 voor mavo 4 

21 maart Docentenspreekavond van 18.00 -22.00 uur 

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

4 april Ouderpanel, 4e bijeenkomst 

28 maart Finale voorleeswedstrijd 

10 april Studiedag, leerlingen vrij 

14 t/m 28 april Paasvakantie 

5 mei Bevrijdingsdag  

8 mei Inleveren vakkeuze formulier M2  

15 mei Inleveren profielkeuze formulier M3 

 
  



 
Lyceum 
 

Datum Activiteit 

17 maart Kangoeroewedstrijd wiskunde 

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

21 maart Docentenspreekavond van 18.00 -22.00 uur 

24 maart Vwo 4 naar Radboud Universiteit 

28 maart alle onderbouw gymnasium naar Xanten, ouders zijn via coach / 
administratie geïnformeerd 

28 maart Finale voorleeswedstrijd 

5 april Gymnasiumavond voor alle gymnasiumleerlingen en hun ouders 

10 april Studiedag, leerlingen vrij 

10 t/m 13 april TTO 3 naar Dublin 

14 t/m 28 april Paasvakantie 

5 mei Bevrijdingsdag 

8 mei Inleveren profielkeuze formulier Lyceum 3 

16 mei Excursie Leiden Gymnasium 4 

 
 
 
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 in de week voor de paasvakantie / 
meivakantie in de week van 10 april. 
 
Nieuw e-mailadres? Dan verzoeken wij u dit per mail door te geven aan 
administratie@hetstedelijkzutphen.nl. U helpt ons zo ons bestand up-to-date te houden, waardoor de 
communicatie zo goed mogelijk verloopt.  
 
 
 
 

    Volg ons op Facebook 
 

    Like ons op Instagram 
 
 
 
 
 
 


