Extra bij het magazine voor groep-8 leerlingen en hun ouders over Het Stedelijk Zutphen

Het Stedelijk
Leren in de praktijk op
het vakcollege
-> Leren in moderne praktijklokalen
-> Je hebt je eigen coach
-> Maatwerk, ook op het vakcollege
-> Aan de slag met beroepsvaardigheden
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Ons vakcollege is een kleinschalige school waar leerlingen
elkaar en hun docenten kennen. Andersom kennen de
docenten hun leerlingen. Je hebt op onze school je eigen
coach en we leveren maatwerk. Je leert op het vakcollege
vooral door te doen! Daardoor wordt het leren veel leuker!
Samen met je coach ga je op zoek naar een antwoord op de
vragen ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe kan ik dat
bereiken?’. Dat doe je op school maar ook buiten school, in de
praktijk. Zo leer je met plezier, op een manier die bij jou past.
Dat doe je natuurlijk niet alleen: wij helpen je daarbij.
Op het vakcollege volg je vmbo-kaderberoepsgericht of vmbobasisberoepsgericht. Je docent van groep 8 van de basisschool
geeft je het advies welk niveau het beste bij jou past. Dat
advies nemen wij over. Wanneer je na vier jaar je diploma
haalt, kun je verder op het mbo.
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Vijf redenen om voor
het vakcollege te kiezen!
Persoonlijke aandacht:
Je eigen coach
Op het vakcollege heb je je eigen coach. Al voor de zomervakantie maak
je kennis met je coach, samen met je ouders. Tijdens het schooljaar
hebben jij en je ouders nog vier coachgesprekken. Iedere week heb je
een individueel gesprek met je coach. Tijdens dat gesprek komt ook je
logboek aan bod. Je logboek is een soort agenda alleen wat uitgebreider.
Zo zet je er bijvoorbeeld niet alleen in wanneer je huiswerk af moet zijn, maar ook
wanneer je er aan werkt. Je stelt doelen en je ouders tekenen het logboek; ze kijken dus
met je mee. Iedere dag is er ook nog een coachmoment met je klas om de dingen van
de dag door te nemen; samen vooruit te kijken en ook even terug te kijken.
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Je werkt aan beroepsvaardigheden
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Op het vakcollege ga je vanaf de eerste klas aan de slag met beroepsvaardigheden. Je
leert initiatief nemen, samenwerken, presenteren, ondernemen, luisteren, flexibel zijn,
planmatig en zelfstandig kunnen werken. Allemaal vaardigheden waar je nu al iets aan
hebt, maar die je zeker later in je opleiding of in je beroep héél goed kunt gebruiken.
Bedrijven en instellingen in onze omgeving geven aan dat ze het belangrijk vinden dat je
deze vaardigheden ook al bij ons op school ontwikkelt.

Goed voorbereid op je toekomst
Beroepsoriëntatie is een belangrijk vak. De naam zegt het al: je maakt
kennis met de praktijk en je ontwikkelt je beroepsvaardigheden. Dat
doe je door met opdrachten
aan de slag te gaan op school
en in de praktijk. Samen met
je coach en je klasgenoten
bespreek je na elke opdracht wat je geleerd
hebt. Stap voor stap ontdek je waar jouw
talenten liggen en wat je leuk vindt. Je
kunt steeds beter antwoord geven op de
vragen ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en
hoe kan ik dat bereiken?’. Daardoor weet
je straks beter welke vervolgopleiding op
het mbo het beste bij jou past.
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Zes profielen en
praktijklokalen
In de eerste twee jaar van het vakcollege
maak je kennis met zes profielen. Dat
zijn zes verschillende vakgebieden.
Zo ontdek je wat je leuk vindt en wat
juist niet; wat bij je past en wat niet.
In de derde klas kies je voor één profiel
waarin je ook examen doet. Het leuke
van het volgen van een profiel is dat je
echt kennismaakt met een vakgebied en goed kunt
onderzoeken of dit iets voor je is. Welke richting
je ook kiest, uiteindelijk ga je van school met een
vmbo-diploma waarmee je toelaatbaar bent bij
verschillende mbo scholen. Je kan dus eventueel nog
van richting veranderen. Bij ons op school ligt de
nadruk op het aanleren van beroepsvaardigheden. Díe
heb je bij alle opleidingen op het mbo nodig!

4

Praktijklokalen
Voor de profielen werk je aan praktijkopdrachten
in praktijklokalen maar ook in de praktijk; je gaat
dus ook buiten de school aan het werk. Ieder profiel
heeft een eigen praktijklokaal. Bij horeca, bakkerij en recreatie kook je in een professionele keuken. Je
bedient de gasten die in ons eigen restaurant komen eten. Zo leer je door te doen. Je loopt ook stage
in de praktijk. Je leert dus niet alleen in school maar zeker ook buiten de school! Dat gebeurt ook in
regionale en landelijke vakwedstrijden
waar leerlingen van Het Stedelijk
regelmatig een prijs winnen. Dit jaar
De namen van de profielen zeggen al iets over de
werden onze leerlingen van BWI
inhoud. Maar wil je meer weten? Kijk dan op onze
kampioen. Misschien jij straks ook!
website www.hetstedelijkzutphen.nl
•
•
•
•
•
•

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
Economie en Ondernemen (E&O)
Zorg en Welzijn (Z&W)
Mobiliteit en Transport (M&T)
Bouw, Wonen en Interieur
(BWI)
Media, Vormgeving en Ict
(MVI)
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In gesprek met je coach
Om je goed te begeleiden bij het leren en om je persoonlijke aandacht te geven, heb je op onze school
je eigen coach. Iedere dag is er een coachmoment met je klas en iedere week heb je een individueel
gesprekje met je coach. Natuurlijk betrekken we ook je ouders bij school: iedere acht weken praat je
samen met je ouders
en je coach over
hoe het gaat: wat
gaat goed en wat
kan anders of beter?
Met welk doel ga je
aan de slag en wat
heb je nodig om dat
doel te bereiken?
Samen maken jullie
een actieplan voor de
volgende acht weken.

Maatwerk
Op het vakcollege begeleiden we je om al je talenten heel goed te ontwikkelen. Daarom
bieden we ook op ons vakcollege maatwerk. Ben je bijvoorbeeld erg goed in wiskunde?
Dan kijken we of je dat vak op een hoger niveau kunt volgen; kader wanneer je op basis
zit en mavo wanneer je op kader zit. Misschien kan dat wel met meerdere vakken.
Wanneer
blijkt dat de mavo of
vmbo kader ook goed
Maatwerk voor Lobke
bij jouw mogelijkheden
Van vakcollege kader naar mavo naar ...
past, dan kun je bij ons
Twee jaar geleden maakte Lobke (14) de overstap van vakcollege
makkelijk de overstap
naar mavo. Ze begon op ons vakcollege in brugklas K1,
maken. …Dat kan bij
kaderberoeps. Dat was volgens het advies van haar basisschool,
ons op school omdat we
vertelt Lobke. ‘Al snel werd duidelijk dat dit niet bij me paste. Ik
maatwerk bieden!
haalde hele goede cijfers. Daarom mocht ik meelopen op de mavo.
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In januari 2016 maakte ik de overstap naar de mavo en kwam in klas
M1. Dat was halverwege het schooljaar. Ik moest wel wat stof en
toetsen inhalen, maar daar kreeg ik hulp bij. Ik werd goed begeleid.’
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…havo!
Afgelopen jaar zat Lobke in klas M2a. Het ging zo goed en ze had
er zoveel plezier in dat ze in januari 2017 een week meeliep op de
havo. ‘Gewoon om te kijken hoor’ zei ze toen nog. ‘Ik denk niet dat
ik nu al overstap. Mijn plan is om eerst de mavo af te maken en dan
naar de havo te gaan. Daar voel ik me zekerder bij.’ Maar inmiddels
weten we beter: Lobke stapte toch over naar havo 3.’
De onzekerheid die Lobke had is weg; ‘door de middelbare! Ik voel
me op mijn gemak en ben blij met de keuze die ik maakte. Ik koos
voor Het Stedelijk en kwam in een klas waarin ik bijna niemand
kende. Geen paniek, want je krijgt heel snel ook weer nieuwe
vrienden op je nieuwe school.’

Robin: “mijn coach
kent me nu al
hartstikke goed.
Dat vind ik fijn.
Ik loop als ik een
vraag heb zo bij
m’n coach binnen.
Als het nodig is, heeft ze ook tussendoor even contact met mijn ouders. Dat vinden ze fijn.
Natuurlijk komen ze met mij naar school voor de coachgesprekken. Voor de zomervakantie
gingen we al samen kennis maken. Voor de herfstvakantie had ik het eerste echte coachgesprek
over school. Dat vond ik best spannend, maar het ging goed. Ook daarbij helpt je coach je.
Na de kerstvakantie was het tweede coachgesprek en na de voorjaarsvakantie al het derde. Ik
kijk er eigenlijk wel naar uit. Mijn doel? Ik wil nog genoeg tijd over houden voor mijn hobby,
voetballen. Ik heb een goede planning gemaakt zodat dat ook echt gaat lukken. En ik kan je
verklappen, het werkt best al wel goed!”.
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Aan het werk in je logboek
Op ons vakcollege werken alle leerlingen met een logboek. Een logboek is een soort agenda
alleen veel uitgebreider. Je noteert je huiswerk en maakt een planning in je logboek. Je stelt
doelen:
• werkdoelen > wat ga ik deze week doen
• leerdoelen > wat ga ik deze week leren
In je logboek maak je ook een plan
waarin je zet hoe je die doelen
gaat bereiken. Aan het einde van
de week geef je jezelf een cijfer:
hoe vond jij dat het ging? Wat wil
je nog bespreken? Heeft je coach
nog tips en tops? En wat vonden je
ouders. Het logboek neem je dus
ook mee naar huis om daar samen te
bespreken. Je coach maakt je wegwijs
in het logboek en helpt je om het
goed te gebruiken. De coach helpt je
dus bij leren plannen, doelen stellen
en ook bij hoe je moet leren.

'Met een voorbeeld uit de praktijk wordt
een vak veel leuker!'

Wanneer je met wiskunde moet rekenen, wordt het een stuk interessanter als je weet waarom
je bepaalde dingen moet leren. ‘We waren bezig met gewichten en maten en zo. Best een
lastig onderwerp. Toen de docent suiker ging afwegen om een taart te kunnen bakken, dacht
ik ‘inderdaad handig om te weten als je bakker wilt worden’. Dat is natuurlijk ook zo wanneer
je in de bouw een stuk hout nodig hebt van een bepaalde afmeting of wanneer je moet weten
hoeveel benzine er in de tank van een auto gaat.’
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Top-kok Jamie Oliver in de les
Misschien ken je deze beroemde top-kok uit Engeland al. Veel van onze leerlingen van het vakcollege
kennen hem inmiddels wel. Zij volgen het profiel horeca, bakkerij en recreatie (HBR). Hun docent
Engels haalt met Jamie de praktijk naar de Engelse les. ‘Terwijl je naar een Engels kookprogramma
kijkt, leer je Engels en je bent ook bezig met je profiel’. Als luistertoets kregen de leerlingen vragen
over een interview met deze Engels kok. ‘Ik had eigenlijk helemaal niet door dat ik aan het leren was.
Het was echt cool om op deze manier een toets te maken. Zo wordt Engels ook ineens heel leuk; het
lijkt niet echt op een les’.
Op deze manier zoeken we de
praktijk bij de ‘gewone vakken’ zoals
Koken voor
bijvoorbeeld Engels, Nederlands en
medeleerlingen
wiskunde. Voor leerlingen die het
Voorafgaand aan een feestelijke uitreiking van
profiel mobiliteit en transport (M&T)
certificaten aan leerlingen van het lyceum voor
volgen, gebruiken we bijvoorbeeld het
Engels, kwamen zij met een groep van 20 leerlingen
Engelse programma Top Gear dat alles
eten in ons restaurant aan de Wijnhofstraat.
met auto’s te maken heeft.
Leeftijdgenoten van het vakcollege kookten de
maaltijd voor de feestvierders van het lyceum en
serveerden het uit.
Ons restaurant aan de Wijnhofstraat ontvangt ook
geregeld mensen uit Zutphen en omgeving voor lunch
of diner. Via onze afdeling economie en ondernemen
(E&O) kunnen geïnteresseerden hiervoor reserveren.
Leerlingen van horeca, bakkerij en recreatie (HBR)
koken en serveren. Leerlingen van media, vormgeving
en ICT (MVI) hebben de menukaart ontworpen.
Alweer een voorbeeld van leren door te doen.
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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 vader en/of moeder naar school en volg een proefpraktijkles in
één van onze beroepsgerichte praktijklokalen. Schrijf je in via www.hetstedelijkzutphen.nl.
De proeflessen zijn op 20 februari van 19.00 tot 20.30 uur op onze locatie Wijnhofstraat 1 in
Zutphen. Tot dan!

‘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.’

Nieuw regionaal vmbo
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Samen met ’t Beeckland in Vorden werken we aan een nieuw regionaal vmbo. In 2020
gaat dat vmbo van start; met een locatie in Vorden én een locatie in Zutphen. We willen
dat je nog meer in de praktijk gaat leren en werken en dat de aansluiting van vmbo naar je
vervolgopleiding op het mbo nog beter is.

Op Het Stedelijk werken we vanuit de
principes van het daltononderwijs:
•
•
•

zelfstandigheid;
vrijheid en verantwoordelijkheid;
samenwerken.

Deze 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.
Tijdens de Daverende Dalton
Activiteiten Dag (DDAD) 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
maakte bij bouw, wonen en interieur
(BWI) houten krukjes. Vrienden van
me bakten kerstbroden bij HBR. Dit
verkochten we met nog veel meer
zelfgemaakte dingen in marktkramen
die in de stad stonden. Zo haalden we
een mooi bedrag op waarmee we Rens
sponoren. 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 extra is onderdeel van het magazine over Het Stedelijk Zutphen gemaakt
voor leerlingen van groep 7 en 8.
Locatie Isendoornstraat
Isendoornstraat 3
7201 NJ Zutphen

Locatie Wijnhofstraat
Wijnhofstraat 1
7203 DV Zutphen

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

www.hetstedelijkzutphen.nl
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Het Stedelijk
Leren in de praktijk op
het vakcollege
Wist je dat
»» je op het vakcollege leert door te doen, ook in de praktijk;
»» je op het vakcollege aan de slag gaat met je beroepsvaardigheden;
»» je op het vakcollege je eigen coach hebt die je iedere week spreekt en iedere acht weken
met je ouders erbij;
»» je je eigen logboek hebt om je te helpen bij je schoolwerk;
»» je samen met ons het antwoord zoekt op de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’;
»» je op het vakcollege ontdekt welk beroep bij jou past;
»» je een goede aansluiting hebt op het mbo;
»» wij een gezonde school zijn met een gezonde kantine;
»» Het Stedelijk een rookvrije school is (en dat je daar bij aanmelding ook voor tekent);
»» ook leerlingen op het vakcollege maatwerk krijgen;
»» wij het leuk zouden vinden als jij je op Het Stedelijk aanmeldt!
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