Nieuwsbrief voor ouders, februari 2018

Uitblazen
De griepgolf die Nederland overspoelt, heeft ook Het Stedelijk bereikt. Veel lege stoelen in de klas en
veel gehoest en geproest in de gangen. Straks lekker een weekje uitblazen en dan gaan we alweer
richting het voorjaar!

We kijken terug op fantastische open dagen! Het bezoekersaantal zou het record van vorig jaar zelfs
verbroken hebben. In rode shirtjes waren onze leerlingen duidelijk herkenbaar en hun uitleg en
gesprekjes met nieuwsgierige kijkers werden zeer op prijs gesteld. Wat wij natuurlijk allang wisten,
maar nu nogmaals bevestigd: onze ambassadeurs zijn goud waard! Dank daarvoor!
Ook als u niet geweest bent, kunt u even met ons nagenieten: onze leerling Tim de Haas heeft twee
prachtige filmpjes gemaakt waarin vooral het open en vrolijke karakter van de dagen te zien is. De
filmpjes zijn te zien op onze facebookpagina.

Maatwerk (versnellen): herinnering
Indien uw zoon/dochter bezig is met het versnellen van één of meerdere vakken, ontvangt u
(mogelijk) binnenkort een nota voor de (nieuwe) boeken, die uw zoon/dochter nodig heeft voor het
versneltraject.
Vragen over maatwerk kunt u sturen aan Ina Frömmert en Rianne Loskamp via het mailadres:
maatwerk@hetstedelijkzutphen.nl

‘t BeSte: samenwerking regionaal vmbo
Achterhoek VO is verantwoordelijk voor een goed, breed en toekomstbestendig onderwijsaanbod in
de Achterhoek. Het Stedelijk Vakcollege Zutphen en ‘t Beeckland in Vorden vallen allebei onder de
Stichting Achterhoek VO.
Gezien de ontwikkelingen in het onderwijs, de omgeving en met het oog op de toekomst hebben de
twee scholen besloten zich te verbinden door samenwerking.
Met deze samenwerking zorgen zij voor één krachtig vmbo in de regio met als uitgangspunt het
beste van de twee scholen voor alle leerlingen. Daarbij is gekozen voor een aansprekend motto:
leren door doen.
Met de collega’s van de twee scholen wordt inmiddels hard gewerkt aan de ontwikkeling van het
onderwijs, dat vanaf schooljaar 2020 - 2021 gezamenlijk gegeven zal worden. Inmiddels zijn de
onderwijskundige uitgangspunten vastgesteld en door de medezeggenschapsraden van beide
scholen met instemming ontvangen.
Met de gemeente Zutphen en Bronckhorst voeren we gesprekken over mogelijke locaties en
(nieuw)bouwplannen. Het onderwijs zal in Vorden en in Zutphen aangeboden worden. Het is de
bedoeling dat dit in nauwe samenwerking gebeurt met bedrijven en instellingen in de regio.
Hoe nu verder?
Hoe de ontwikkelingen verder vorm zullen krijgen, kunnen we nu nog niet zeggen, maar we maken
gedurende het proces graag gebruik van de inbreng van onze leerlingen, u als ouders, ouders van
toekomstige leerlingen en vertegenwoordigers uit het basisonderwijs en van de samenleving.
Daarnaast zullen wij u natuurlijk op belangrijke momenten in het proces informeren.
Met vriendelijke groet,
Arnold van Gessel, rector Het Stedelijk
Ton Sipkens, rector Ulenhofcollege

Finale Voorleeswedstrijd op 13 maart
voor alle leerlingen uit klas 1 en 2
Onze jaarlijkse voorleeswedstrijd komt er weer
aan! Opnieuw 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 13 maart 19.15 uur in de Kleine Beer.

De wisselbeker ging vorig jaar naar
winnares Luz Kosse. Deze beker
wordt op 13 maart doorgegeven
aan ….??

De finalisten gaan een boekfragment (gedicht mag ook) van maximaal 5 minuten voorlezen. Een
deskundige jury zal de bijdragen beoordelen, waarna de winnaar/winnares bekend gemaakt wordt.
Verder hebben wij schrijfster Evelien van Dort bereid gevonden om iets te vertellen over het
schrijverschap en over lezen. Zij zal ook plaats nemen in de jury.
De presentatie en muzikale omlijsting is in handen van onze leerlingen en er zullen lekkere
versnaperingen te verkrijgen zijn, gemaakt door leerlingen van ons vakcollege.
Kortom, het wordt een feestje!

Fijn dat ouders actief meedenken! Onderstaande tekst en foto’s werden ingestuurd door een trotse
moeder, Eveline Koens. Dank!
Provinciaal Kampioen Skills Talents 2018
Ook dit jaar valt Het Stedelijk Zutphen in de prijzen!
Op 26 januari 2018 vonden de provinciale kampioenschappen plaats bij Aventus te Apeldoorn.Het
team van het vakgebied ‘bouw’ werd vorig jaar al eerder landskampioen in de Rai te Amsterdam.
Vandaag wonnen ze opnieuw de eerste prijs en gaan op 15 maart 2018 door naar de landelijk finale
in de IJsselhallen te Zwolle.
Skills Talents zijn teamvakwedstrijden voor het vmbo. In tien verschillende wedstrijden kunnen
leerlingen die een vmbo opleiding volgen laten zien wat ze in hun mars hebben. Tijdens de
wedstrijden werken de deelnemers in teams van drie. Samenwerking is een belangrijk element. De
deelnemers kunnen de beste worden in hun vakgebied, maar ook als provincieteam. Hierdoor
ontwikkelen leerlingen niet alleen talent op hun eigen vakgebied, maar maken zij ook kennis met
andere beroepen.

Kampioenen 2018 (vlnr): Dylan, Twan Oldenhaven, Satin Koens en bouwdocent Harm Reitsema

Van de decaan
Op 14 februari maken veel van onze leerlingen een keuze voor hun profiel. De leerlingen van klas 2
vakcollege kiezen één van de 6 profielen (Horeca bakkerij & recreatie, Bouw wonen & interieur,
Economie & ondernemen, Mobiliteit & transport, Zorg & welzijn, Media vormgeving & ICT). In dit
profiel gaan zij de komende twee jaar aan de slag. Leerlingen van mavo/GL 2 maken een keuze voor
het vakkenpakket en in mavo/GL 3 kiezen zij in welke vakken zij examen willen gaan doen. De
leerlingen van havo en vwo 3 maken een keuze uit een van de vier profielen: Cultuur & maatschappij,
Economie & maatschappij, Natuur & gezondheid en/of Natuur & techniek. Vanzelfsprekend zal bij de
komende coachgesprekken de keuze onderwerp van gesprek zijn. Tot 22 maart mogen leerlingen nog
wijzigingen doorgeven via een wijzigingsformulier bij de decaan.
Voor de examenleerlingen breekt een spannende tijd aan, veel leerlingen hebben zich al aangemeld
bij hun vervolgopleiding. Voor vmbo leerlingen geldt dat zij zich uiterlijk 1 april hebben aangemeld,
voor de meeste studies in het Hoger Onderwijs geldt 1 mei als uiterlijke aanmelddatum (voor enkele
moest je voor 5 januari aangemeld zijn). Mocht uw zoon of dochter er nog niet uit zijn en hulp nodig
hebben is het mogelijk een afspraak te maken met de coach of de decaan.
Met havo 3 zijn we op 22 januari naar de HAN in Arnhem geweest
voor de profielkeuzedag. De dag startte met een infotainment en
vervolgens kregen we 6 verschillende workshops aangeboden van
de verschillende faculteiten. De leerlingen van klas mavo/gl 3 gaan
op 20 februari een dagdeel meekijken in het mbo (bij Helicon,
AOC-Oost of Aventus) in het kader van de oriëntatie-activiteit
Opzicht. De leerlingen hebben zelf voor de kerstvakantie een
keuze kunnen maken welke opleiding en instelling zij willen
bezoeken. In april gaat vwo4 naar de Radboud Universiteit voor
een oriëntatieprogramma.

Tip:

Vanaf heden is de website
www.tussenjaarkenniscentrum.nl bereikbaar. Een
interessante site met veel informatie voor leerlingen
die nadenken over een tussenjaar.

Skiën in Winterberg

45 leerlingen genoten van de winterse kou op de big easy ski's. Mooie verse sneeuw, een prachtige
dag, sportiviteit in de buitenlucht...plezier!

2e jaars vakcollege naar Technicampus
Op 30 januari en 1 februari, zijn 2e jaars leerlingen met
interesse in Techniek naar de Technicampus in
Deventer geweest. De ene groep ging aan de slag met
een vogelhuisje, timmeren, zinken dakje erop, en een
koperen schoorsteentje erop lassen.
De andere groep startte met het bouwen van een tiny
scapehouse. Alle talenten kwamen naar boven:
inzicht, samenwerken, overleggen, aanpakken, leiding
geven, creativiteit, hulpvaardigheid en competitie.
Leerlingen en begeleiders waren erg enthousiast.
Deze excursie was een voorloper op het project Scapetown, een landelijk evenement. De leerlingen
gaan de komende weken creatief aan de gang met de lesbrieven van Scapetown, onder begeleiding
van Maaike ter Harmsel. Hiervoor maken ze een product, zoals een maquette, poster, of een filmpje.
Dit wordt door een jury beoordeeld. Vanuit onze regio nemen deel Etty Hillesum uit Deventer,
Carmelcollege uit Raalte en wij natuurlijk. Voor de winnaars van deze drie scholen zijn er 100 plekken
te verdelen, zij mogen op excursie naar de grote Scapetown, op een nu nog geheime locatie.

Voor O&O aan de slag voor Gazelle!
Een groep leerlingen uit alle lyceum brugklassen bracht een
bezoek aan de fietsfabriek in Dieren. Ze kregen een rondleiding
van 1,5 uur door de fabriek en opdrachtgever Lex (mechanical
engineer) heeft de opdracht waar ze mee aan het werk gaan
toegelicht. De leerlingen die mee waren informeren hun
klasgenoten door een presentatie te geven over hun bezoek.

Rondleiding St. Janstoren
Tijdens een les geschiedenis en omgevingswetenschappen (G&O) beklommen onze brugklassers de
St. Janstoren. Het is de toren waar we vanuit school op uitkijken. Extra leuk is dat onze oud-collega
Bouke van Dijk (docent aardrijkskunde die met pensioen ging) de rondleiding verzorgde.

Leren door te doen
Vier uur aan de slag met isolatie! Leerlingen van bouw, wonen en interieur (BWI) kregen een
presentatie van Kingspan Isolatie. Ze gingen ook zelf aan het werk met isoleren en een
proefopstelling. Leerzaam en nog leuk ook!

Veel talent op Stedelijk on Stage pop
Een prachtige muzikale avond in Valentijnssfeer. Dat was Stedelijk on Stage populair op dinsdag 13
februari. Leerlingen uit alle leerjaren deelden hun talent met het publiek. Naast de optredens was
ook de organisatie, de presentatie, eigenlijk alles….in handen van onze leerlingen; dus nog veel meer
dan alleen muzikale talenten! Om na te kunnen genieten werd ook deze avond vastgelegd op film.
Zodra de film klaar is, zetten we hem op onze facebookpagina. Kon u er niet bij zijn? Het is de moeite
waard om even terug te kijken en hopelijk tot volgend jaar! We richten ons nu op de grote
schoolmusical in april. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Succes op de Nederlandse wiskunde olympiade
Nog meer winnaars! Op 29 januari jl. hebben leerlingen van onze school meegedaan met de
wiskunde olympiade. Twee van onze leerlingen horen bij de beste 11%! Van de 8924 deelnemers
horen zij bij de beste 1000 die worden uitgenodigd voor de tweede ronde. Eefje (G1) en Atze (V5) zet
hem op allebei; veel plezier en succes bij ronde 2 en gefeliciteerd met jullie knappe prestatie in ronde
1!

Uit de pers…
Stedelijk Lyceum na ruim 25 jaar in ere hersteld (Uit Contact Bronckhorst Noord, 16 januari)
ZUTPHEN - In 1990 is het Stedelijk Lyceum (oorspronkelijk opgericht in 1840 als gymnasium)
opgegaan in de brede scholengemeenschap Het Stedelijk. Om de havo-, atheneum- en
gymnasiumleerlingen beter te bedienen, is het Stedelijk Lyceum nu in ere hersteld.
Op Het Stedelijk krijgen havo- en vwo-leerlingen onderwijs op maat. De school doet samen met vijf
andere scholen in Nederland mee aan de pilot van het ministerie 'recht op maatwerk'. Rector Arnold
van Gessel: "Het is mooi om te zien hoe steeds meer leerlingen bij ons op school een eigen
programma volgen en daardoor meer worden uitgedaagd. De tijd van klassikaal, frontaal onderwijs is
echt voorbij".
Op Het Stedelijk als daltonschool leren leerlingen omgaan met meer verantwoordelijkheid en
keuzevrijheid. Nu de wetgeving steeds soepeler wordt, zie je leerlingen verbreden, versnellen en
vakken op een hoger niveau volgen. Van Gessel: "Voor leerlingen met minimaal een havoadvies heeft
het Stedelijk Lyceum nu écht iets te bieden. Ook wordt het onderwijsprogramma steeds uitgebreider,
waaronder met nieuwe vakken als drama en filosofie. Ook op onze technasium-licentie zijn we
ontzettend trots".

Planning
Wijnhofstraat
Datum
16 en 23 feb
16 maart
23 febr t/m 1 mrt
26 febr t/m 2 mrt
6 t/m 8 maart
13 t/m 16 maart
6 t/m 19 mrt
8 mrt
9 mrt
15 t/m 16 mrt
22 maart

Activiteit
Herkansingen leerjaar 4
Skiweek Zwitserland
VOORJAARSVAKANTIE
Week van de techniek
Boekenweek
Rekentoets 2e afnameperiode 2A, 2F, 3F, 3S
coachgesprekken
Leerjaar 2: gesprekken ouders en profielkeuze
Rekentoets 2e afnameperiode 2A-ER, 2ER, 3ER
Definitieve profielkeuze leerjaar 2

Isendoornstraat
Datum
14 t/m 16 febr

14 febr
20 febr
23 febr t/m 1 mrt
26 febr t/m 2 mrt
8 mrt
9 t/m 16 mrt
13 mrt
15 t/m 22 mrt

Activiteit
H4 + H5 + V4 + V5 + V6: inhaal/herkansing toetsweek 2
H3+ V3: inhaal toetsweek 1 + inleveren voorlopige profielkeuze
M3 + M4: inhaal/herkansing toetsweek 1
M2 + M3: inleveren voorlopige profielkeuze
Mavo + gl 3: Opzicht
Skiweek Zwitserland
VOORJAARSVAKANTIE
Coachgesprekken, incl. profielkeuze mavo + lyceum
H5 + V6: toetsweek 3 + rekentoets
M4: toetsweek 2 + rekentoets
Finale voorleeswedstrijd 19.15 uur Kleine Beer
H4 + H5 + V4 + V5 + V6: toetsweek 3

Op onze website www.hetstedelijkzutphen.nl 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 …….
Nieuw e-mailadres? dan verzoeken wij u dit per mail door te geven aan
administratie@hetstedelijkzutphen.nl. U helpt ons zo ons bestand zo up-to-date mogelijk te houden,
waardoor de communicatie zo goed mogelijk verloopt.

Volg ons op Facebook

Like ons op Instagram

