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Brugklas havo-atheneum Vorden

-> eerste havo-atheneum brugklas in Vorden

-> je eigen coach, maatwerk en leren met plezier

-> technasium en het vak onderzoeken en ontwerpen

-> Eindexamenresultaten Het Stedelijk bij de beste  
     5% van Nederland!
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De brugklas havo-atheneum in Vorden is een kleinschalig initiatief voor havo en 
atheneum. We starten met één of twee brugklassen; kleinschaliger en veiliger kan 
het bijna niet. Er komt een klein kernteam van docenten. Samen hebben zij de 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen kennen 
elkaar en hun docenten. Docenten kennen hun leerlingen. Er is daardoor aandacht voor 
jou en voor elkaar. We leveren maatwerk en je hebt je eigen coach. Zo kun je leren met 
plezier, op een manier die bij jou past. De brugklas wordt vanuit Achterhoek VO vorm 
gegeven door het Ulenhof College, ’t Beeckland en het Stedelijk Lyceum Zutphen.

Leren met plezier
In de brugklas havo-atheneum Vorden volg je een persoonlijke leerroute. Daar kiezen we voor 
omdat we weten dat zo’n persoonlijke route er voor zorgt dat onze leerlingen betere prestaties 
leveren. Wanneer je zelf keuzes mag maken, leer je met plezier en daardoor leer je meer. Je kunt 
zelf kiezen waar je aan werkt in maatwerkuren en je kunt ook kiezen voor extra’s zoals meedoen 
met examens Cambridge Engels. Je kiest een persoonlijke route waarin je bijvoorbeeld kunt 
versnellen óf je volgt gewoon je eigen pad en zorgt dat je genoeg tijd hebt voor je hobby’s of je 
bijbaantje. Je coach begeleidt je bij het maken van je keuzes.

Thijs: “Vanaf de eerste dag heb 
ik drie vrienden. We werken 
samen aan een project over 
de middeleeuwen. Dat doen 
we op school in de les en soms 
ook in een maatwerkuur. Het 
is fijn dat je sommige dingen 
zelf kunt indelen. We wonen 
bijvoorbeeld niet allemaal 
dicht bij school en dan zijn 
die maatwerkuren voor een 
project echt handig. Op school 
zijn er ook plekken waar je aan 
het werk kunt. 

Achterhoek VO start met ingang van komend 
schooljaar met een havo-atheneum brugklas in 
Vorden! Nu ook uitdagend onderwijs dichtbij huis 
voor leerlingen met een havo en/of vwo-advies in de 
gemeente Bronckhorst.

Wanneer je kiest voor deze nieuwe brugklas in Vorden 
volg je dezelfde vakken en hetzelfde programma als op 
het Stedelijk Lyceum in Zutphen. Twee jaar geleden is 
het Stedelijk Lyceum van start gegaan met een succesvol 
onderwijsprogramma waarin maatwerk, persoonlijke 
aandacht (iedere leerling heeft een eigen coach) en 
ondernemend leren de speerpunten zijn. Het Stedelijk 
doet ook mee aan de landelijke pilot “recht op maatwerk” 
en start het komend schooljaar met het technasium. Dit 
prachtige programma bieden we vanaf 1 augustus 2018 
ook in Vorden aan!   

Nieuwbouw in Vorden
Momenteel zijn de eerste plannen in de maak voor nieuwbouw voor het 
voortgezet onderwijs in Vorden. Natuurlijk komt de brugklas havo-atheneum 
Vorden ook in dat nieuwe schoolgebouw. Totdat dat gebouw klaar is mogen 
we gebruik maken van een aantal lokalen van ’t Beeckland op het Hoge. Dat 
past ook heel goed in ons concept: een kleinschalige en veilige brugklas op 
een school waar je elkaar kent en waar je docenten je kennen. Dat is ook zo op 
’t Beeckland.
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Niels is 15 jaar en zit in 6 vwo en heeft het erg naar zijn 
zin. Rens sport op hoog niveau en heeft een rooster op 
maat. Loes zit in 4 havo en volgt drie vakken in 5 havo. 
Iris en Nina volgen een paar vakken op havo 4-niveau 
en de rest op vwo 5-niveau. Hein deed eindexamen in 
tien vakken en studeert nu op de universiteit. Luuk zit in 
havo 5; hij deed vorig jaar al eindexamen Engels, op vwo-
niveau. Hij scoorde een 8. 

‘Het is zo fijn dat dit soort dingen 
kunnen bij ons op school. Het 
kan omdat je een coach hebt, 
met wie je geregeld afspreekt. Je 
ouders zijn hierbij ook belangrijk 
en natuurlijk vraagt het wat van 
jezelf. Je moet namelijk initiatief 
nemen en je werk goed plannen. 
Het gaat niet vanzelf, maar als 
het dan eenmaal loopt, geeft 
het je veel energie. O ja, en de 
docenten niet te vergeten. Zij 
spelen ook een belangrijke rol als 
je zoals ik wilt versnellen en ook 
zij werken graag mee als ze zien 
dat jij ook wilt tenminste.’

Maatwerk:  
werken op de manier die bij jou past
Door het maatwerk op Het Stedelijk kun je werken in je eigen tempo, op je eigen niveau én op de 
manier die het beste bij je past. Op onze school heb je ongeveer vijf maatwerkuren per week in je 
rooster. Als je een maatwerkuur hebt, kijk je zelf voor welk vak of aan welke opdracht je gaat werken. 
Eigenlijk net als op de basisschool: voor een deel kun je zelf je eigen tijd indelen. In deze uren kun je 
bijvoorbeeld intensiever werken aan een vak dat je wat moeilijker vindt of je vast voorbereiden op een 
toets. Vragen die je hebt kun je bespreken met de docent of je medeleerlingen. Je kunt ook huiswerk 
maken zodat je thuis meer ruimte hebt voor hobby’s. Daarnaast kun je versnellen, verdiepen en 
verbreden. Wat dat precies is, lees je op www.hetstedelijkzutphen.nl

Aan de slag met opdrachten bij  
O&O op het technasium, ook in Vorden!
Het Stedelijk is met ingang van het komend schooljaar officieel een technasium 
school. Slechts twee scholen in Nederland mochten dit jaar van start als aspirant 
technasium en Het Stedelijk is daar één van! Belangrijk op het technasium 
is het vak onderzoeken en ontwerpen (O&O). Dat vak volgen ook de huidige 
brugklassers in Zutphen al. Vanaf 2018 volgen ook de brugklassers havo-
atheneum in Vorden O&O en dus technasium!
Tijdens O&O leer je hoe je onderzoek doet, een goed verslag maakt en hoe je de resultaten 
van je onderzoek in de praktijk kunt toepassen (je maakt zelf een ontwerp). Je bent, samen 
met anderen, actief aan het werk. We werken met echte opdrachten/vraagstukken van 
bedrijven en instellingen. Later op het hbo of de universiteit moet je ook onderzoek doen en 
daar verslagen over schrijven. Uiteraard bieden we dit belangrijke vak ook in de nieuwe havo-
atheneum brugklas in Vorden aan! 

De brugklassers in Zutphen zijn bij O&O 
net gestart met een module over ‘kracht en 
beweging’. Ze gaan daarbij ook aan de slag met 
een opdracht uit de praktijk van fietsenfabriek 
Gazelle. ‘Het is leuk om met een echte opdracht 
uit de praktijk aan het werk te gaan; ik heb 
er zin in.’ vertelt Sophie. ‘De eerste module 
was ook heel leuk. Vooral toen we het echte 
scheikundelokaal gingen ontdekken. Op de 
open dag zie je dan van die leerlingen met witte 
jassen en brillen druk in de weer met van alles 
en nu sta je daar zelf in zo’n jas op ontdekking 
met een heel nieuw vak. Echt cool.’ 

Afgelopen jaar onderzochten leerlingen 
of en hoe we milieuvriendelijker kunnen 
zijn op school. Een groep keek naar 
de verlichting: wat heeft de school 
nu, wat is het energieverbruik, wat 
als je energiezuinige lampen kiest, 
wat zijn de kosten om de huidige 
lampen te vervangen...Leerlingen 
werden begeleid door een bedrijf uit 
Zutphen met speciale kennis op dit 
gebied. De resultaten presenteerden 
ze aan medeleerlingen en zelfs aan 
de schoolleiding. En wat leuk is: er 
wordt serieus naar de resultaten van 
het onderzoek gekeken. De school 
in Zutphen gaat dit jaar alle lampen 
vervangen naar aanleiding van dit 
onderzoek!
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Lessentabel brugklas Havo Atheneum
Nederlands 4 4
Engels 4 4
Duits 2 2
G&O (geschiedenis en omgevingswetenschappen) 4 4
O&O (onderzoeken en ontwerpen) 4 4

Wiskunde en rekenen 4 4
Filosofie  1
Kunstvakken (muziek, tekenen en drama) 4 4
Bewegingsonderwijs 4 3
Coach-uur 2 2
Totaal 32 32

Op havo én op vwo scoort Het Stedelijk met de 
eindexamenresultaten bij de beste 5% van Nederland. 
Ons gemiddelde slagingspercentage de afgelopen drie jaar 
ligt boven de 97%!

Ook in Vorden werken we vanuit de principes  
van het daltononderwijs: 

 » zelfstandigheid;
 » vrijheid en verantwoordelijkheid; 
 » samenwerken. 

Omdat deze vaardigheden voor alle leerlingen van belang zijn, werken we ook in Vorden vanuit deze 
principes. De vaardigheden heb je later bij je vervolgstudie en in je werk ook hard nodig. Voor alle 

duidelijkheid: je hoeft niet zelfstandig te zijn 
als je op onze school begint. Wij leren je hoe je 
zelfstandig keuzes kunt maken en hoe je goed 
kunt plannen. Daarom heeft iedereen een coach 
en zijn er maatwerkuren. 

‘In het begin van het schooljaar deden 
we mee met het grote brugklas 
voetbaltoernooi. Ik deed ook nog mee 
met de voetbalmarathon: samen met een 
aantal klasgenoten maakten we een team. 
De docenten wonnen….helaas. Het was 
wel supergezellig allemaal. In het voorjaar 
gaan we meedoen met de voorrondes voor 
de Olympic Moves, de olympische spelen 
voor middelbare scholen. Natuurlijk doe ik 
dan ook mee. Het is gezellig om samen te 
sporten. Gym is ook één van mijn leukste 
vakken….misschien wel het leukste.’

We zien je graag bij een proefles
Ben je zo nieuwsgierig dat je alvast een les wilt volgen of wil je ons 
nog wat beter leren kennen? Dat kan! Kom samen met je ouder(s) of 
verzorger(s) naar een proefles op donderdag 15 februari op ’t Beeckland 
(Het Hoge 41 in Vorden). Schrijf je in via www.hetstedelijkzutphen.nl. 
De proeflessen beginnen om 19.00 uur en duren tot uiterlijk 20.30 uur. 
Meer informatie vind je op de websites. Tot dan!
Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan contact op met 
Gerrienke Wensink (g.wensink@ulenhof.nl of 0575-551155), Marieke van 
Loo (m.vanloo@hetstedelijkzutphen.nl of 0575-590909) of Arnold van 
Gessel (rector@hetstedelijkzutphen.nl).
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Goed voorbereid op hbo en universiteit
Na de havo of het vwo kun je doorleren op het hbo of de universiteit. We 
bereiden je daar goed op voor. We werken aan de ontwikkeling van academische 
vaardigheden; zo leer je een goed betoog te schrijven, grote stukken tekst te 
lezen en te begrijpen én goed te presenteren. Dat begint al in de brugklas.

Omdat veel teksten en boeken 
op het hbo en de universiteit 
in het Engels zijn, krijg je bij 
ons versterkt Engels. Daarin 
integreren we Cambridge 
Engels, want de schrijf- en 
spreekvaardigheden van 
Cambridge Engels zijn voor 
iedere leerling belangrijk. Denk 
bijvoorbeeld aan het schrijven 
van een essay en het geven van 
een presentatie. Natuurlijk kun 
je als je er klaar voor bent ook 
meedoen met de examens van 
het Cambridge Engels. 

Op het vwo krijg je filosofie. 
Bij filosofie leer je kritisch 
denken en nieuwsgierige vragen 
stellen. Daar heb je veel aan in 
je verdere schoolloopbaan en 
carrière. 

Een nieuw kunstvak
is drama! Naast beeldende 
vorming en muziek krijg je 
vanaf komend schooljaar ook 
drama. Bij dit vak leer je om 
jezelf nog beter te presenteren. 
Ook wordt drama gebruikt om 
creativiteit te stimuleren, het 
zelfvertrouwen te vergroten 

en om samenwerking tussen 
leerlingen te verbeteren.

Vanaf de eerste klas krijg je 
bij ons Duits. We wonen dicht 
bij de Duitse grens en voor 
Nederland is Duitsland een 
belangrijke handelspartner. In 
de eerste klas is het leren van 
vaardigheden belangrijk zoals 
het spreken van Duits en het 
schrijven van een korte tekst. Je 
maakt kennis met Duitsland en 
Duitstalige landen. Natuurlijk 
krijg je vanaf de tweede klas ook 
Frans.  

Docenten kennen je
We werken met de leergebieden geschiedenis en omgevingswetenschappen (G&O) en onderzoeken 
en ontwerpen (O&O). In deze leergebieden krijg je de lesstof vanuit verschillende vakken in 
samenhang aangeboden. Dat doen we omdat de echte wereld ook niet is opgedeeld in allerlei ‘losse’ 
vakken. Zo krijg je bij G&O opdrachten die met aardrijkskunde én geschiedenis te maken hebben. 
Het voordeel van het werken in leergebieden is ook dat je minder docenten hebt die jou en je klas 

lesgeven. De meeste docenten zie je vier 
uur per week. Ze leren je echt kennen en 
kunnen je daardoor goed begeleiden bij 
het leren.  

‘Het klinkt misschien gek, maar ik vind 
het elke dag weer leuk om naar school 
te gaan. Het is een fijne school. De 
sfeer is goed. Je mag bij ons op school 
zijn wie je bent en dat is fijn. Je mag 
ook meepraten bij ons op school. De 
mening van de leerlingen wordt echt serieus genomen bij ons op school. Je 
leert van alles bij de vakken, maar misschien is dit nog wel mooier, dat je 
kunt meepraten en -denken. We hebben een leerlingenraad en leerlingen 
leveren echt een bijdrage aan de medezeggenschapsraad van school. De 
rector vraagt ons soms echt om advies. Echt leerzaam!,’ aldus Sebas. 
‘Daar ga ik veel aan hebben in mijn vervolgstudie’. Robin vult aan: ‘Je kunt 
natuurlijk altijd bij je coach terecht als je iets wilt bespreken, maar ook bij 
je teamleider en de coördinator. De deur staat er altijd open en leerlingen 
maken daar ook gebruik van.’ ‘Het is zelfs zo, dat je naar de rector kunt 
stappen met een vraag. Het is heel laagdrempelig hier. Dat geldt ook in de 
mediatheek, bij de administratie en natuurlijk bij je docenten. Leerlingen 
en medewerkers kennen elkaar.’

Leren met plezier buiten school!
Natuurlijk organiseren we ook van alles om je schooltijd tot een fijne en onvergetelijke 
tijd te maken. Denk aan sportevenementen (Olympic Moves, de voetbalmarathon 
en nog veel meer), de reis naar Berlijn of Rome, de skireis, het kerstgala, Stedelijk on 
Stage klassiek en pop en de activiteitenweek. Je leest er alles over op de website en 
facebookpagina van Het Stedelijk. Wanneer je in de brugklas havo-atheneum Vorden 
zit, kun je meedoen met zowel de activiteiten van ’t Beeckland in Vorden, als met de 
activiteiten van het Stedelijk Lyceum Zutphen. Dubbelop plezier dus!
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In gesprek met je coach
Om je goed te begeleiden bij jouw persoonlijke programma en om je 
persoonlijke aandacht te geven, heb je op onze school een eigen coach. 
Iedere drie weken heb je een persoonlijk gesprek met je coach en iedere 
acht weken praat je samen met je ouders en je coach over hoe het gaat op 
school: wat gaat goed en wat kan anders of beter. Met welk doel of welke 
doelen ga je aan de slag en wat heb je nodig om dat doel te bereiken? 
Samen maken jullie dan een actieplan voor de volgende acht weken. 

Merel: “mijn coach kent me nu al hartstikke goed. Dat vind ik fijn. Ik loop 
als ik een vraag heb zo bij haar binnen. Mijn ouders krijgen ook geregeld een 
mailtje over hoe het met de klas gaat en wat we allemaal doen. Dat vinden ze 
fijn. Natuurlijk komen ze naar school voor de coachgesprekken. Die bereiden 
we samen thuis voor”. Floor haalt goede cijfers en dat wil ze zo houden. Ze 
heeft tijdens het coachgesprek met haar coach en ouders besproken dat het 

doel is dat ze 
naast haar 
schoolwerk 
genoeg tijd 
over houdt 
voor haar 
hobby’s. Ze 
kookt en bakt 
graag en zit 
ook nog eens 
in een bandje.
Of het gelukt 
is bekijken 
ze samen in 
het volgende 
coachgesprek 
over acht 
weken.

Iedere drie weken heb je zelf een gesprekje met 
je coach. In je rooster staat wanneer je bij je 
coach moet zijn. Je bespreekt dan samen dingen 
zoals hoe het met je gaat, wat goed gaat en wat 
beter kan, wat je nodig hebt, waar je misschien 
hulp bij wilt.

Tieners met 
talent
Het Stedelijk is 
begaafdheidsprofielschool 
(bps). Dat betekent dat 
we veel ervaring hebben 
met leerlingen die op 
de een of andere manier 
‘meer’ begaafd zijn. 
Leerlingen kunnen bij ons 
echt excelleren. Dat past 
natuurlijk heel mooi in 
ons onderwijsconcept van 
maatwerk en persoonlijk 
leren. Ook in Vorden zijn 
tieners met talent van harte 
welkom! 

Tijdens de actiedag haalden we 
met elkaar €8.500,- op; in één 
dag!! ‘Het was een supertoffe 
dag. In groepjes bedachten we 
een activiteit om geld op te 
halen voor de twee goede doelen van dit jaar. Het leuk was dat één van die doelen een leerling 
van onze mavo was: Rens. Hij traint voor de paralympische spelen in Tokio en heeft een 
speciale rolstoel nodig die veel geld kost en waarvoor hij sponsors zoekt. Ik zong mee in het 
koor van school en op verschillende plekken in Zutphen haalden we een mooi bedrag op. Zo 
sponsoren we Rens. Het is echt heel leuk dat we dit doen bij ons op school. Iedereen is op zo’n 
dag met elkaar druk aan het werk.’  

Colofon
Deze brochure is speciaal gemaakt voor de leerlingen van groep 7 en 8. Het is een coproductie van 
Achterhoek VO, ‘t Beeckland uit Vorden, het Ulenhof uit Doetinchem en het Stedelijk Lyceum uit Zutphen.

Naast de coachgesprekken heb je in de brugklas 
ook elke week een coachuur. In dit lesuur leer je 
naast studievaardigheden ook veel over jezelf. Je 
denkt na over de vragen: wie ben ik, wat kan ik en 
wat wil ik en wat ga ik doen om dat te bereiken. 
Om je te helpen straks een goede vervolgstudie 
te kiezen, maak je vanaf de eerste klas al kennis 
met mensen uit verschillende beroepsgroepen. 
Ze komen in coach- of vaklessen iets vertellen 
over hun beroep en je oriënteert je ook buiten 
school op je toekomst.
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Wist je dat
 » er nog nooit een havo-atheneum klas in Vorden is geweest en dat jij de eerste leerling 

kunt zijn die wél naar die klas gaat; 
 » je onderzoeken en ontwerpen (O&O) als vak krijgt;
 » Het Stedelijk één van de 20 scholen in Nederland is die het vwo in 5 jaar  

mag aanbieden;
 » je je muzikale talenten ook op het Stedelijk on Stage (SoS) klassiek en  

pop kunt vertonen;
 » de havo-atheneum brugklas (en ’t Beeckland en Het Stedelijk) rookvrij zijn (en dat je 

daar bij je aanmelding ook voor tekent);
 » cultuur belangrijk is bij ons op school? We doen veel aan muziek,  

beeldende vakken en drama;
 » we met weektaken werken en dat je vaak in je eigen tempo aan bepaalde taken  

of vakken kunt werken;
 » je meer leert, als het leren voor jou ‘inzichtelijk’ gemaakt wordt. Zo gebruiken we 

rubrics die jou helpen om beter te leren samenwerken, beter te leren schrijven of beter 
te leren presenteren;

 » de havo-atheneum brugklas in Vorden een hele kleinschalige en veilige school wordt en 
dat je je daar zeker thuis gaat voelen;

 » je op het atheneum filosofie krijgt; 
 » Het Stedelijk samen met zes andere scholen in Nederland meedoet met de pilot “recht 

op maatwerk” van het ministerie van OC&W? Bij ons kunnen leerlingen écht zelf 
keuzes maken;

 » wij het leuk zouden vinden als jij je voor de havo-atheneum brugklas in Vorden  
aanmeldt!     

Brugklas havo-atheneum Vorden


