Nieuwsbrief voor ouders, 2017

Voorjaar!
Het heet voorjaarsvakantie, maar wat was het koud… Een week
van ijspret sloot de winter in stijl af. Het leverde ook prachtige
plaatjes op, zoals de foto hiernaast die we kregen van onze skiërs
in Hoch Ybrich, Zwitserland. De groep wintersporters kijkt met
plezier terug op een super skiweek!
Net zoals de natuur haar seizoenen heeft, hebben wij op school
ook ons eigen ritme. Zo zitten de leerlingen midden in de
toetsweken en de leerlingen van het vakcollege bereiden zich al
voor op de examenperiode die direct na het paasweekend op 3
april voor hen begint.
Nieuw in de nieuwsbrief is informatie vanuit de MR
oudergeleding. Zij zullen u via deze nieuwsbrief op de hoogte
houden van het wel en wee binnen onze
medezeggenschapsraad.

Aanmeldingen
Vanaf 1 maart kunnen groep 8 leerlingen van het basisonderwijs zich aanmelden bij hun school van
keuze. Na onze succesvolle open dagen zijn we optimistisch gestemd. Toch blijft het altijd spannend.
Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief kunnen we in ieder geval al zeggen dat we
(weer…) meer aanmeldingen tegemoet mogen zien dan vorig jaar!

Van de oudergeleding MR
De oudergeleding van de MR bestaat uit vier leden. Hanneke van Steenbergen en Jasper de Boer,
beiden ouder van een dochter in de onderbouw, hebben sinds het begin van dit schooljaar zitting in
de MR. Dinanda van de Noort, zoon in de onderbouw en dochter in de bovenbouw, en Marianne van
den Brink, dochter in de bovenbouw, vertegenwoordigen de ouders al langere tijd in de MR.
Vanaf vandaag informeren wij u na iedere vergadering in de daaropvolgende nieuwsbrief kort over
de besproken zaken.
Er is sinds begin van dit schooljaar vier keer vergaderd door de MR. Een van de aandachtspunten
voor de ouders zijn de cijfers van de laatste toetsweek. Verder is zorg uitgesproken over de
continuïteit en het niveau van de lessen Frans. De directie heeft ons verzekerd dat beide punten op
dit moment de volle aandacht hebben.
Daarnaast zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: bevorderingsbeleid,
examenreglement, ontwikkeling/koers regionaal VMBO (instemming verleend), maatwerk, de ideale
les, Daltononderwijs, BegaafdheidsProfielSchool en werkdruk docententeam.
Vaste vergaderonderwerpen zijn:
 mededelingen directie
 instemming gevraagd
 advies/discussie
 informatie
Heeft u vragen of wilt u ergens extra aandacht voor? Stuur dan een e-mail naar: mrouders@hetstedelijkzutphen.nl.

Vrijwilliger receptie
In de nieuwsbrief van januari deden wij een oproep voor vrijwilligers voor
de receptie aan de Isendoornstraat. Dat leverde een aantal positieve
reacties op, waardoor we vanaf deze maand kunnen beginnen met de
inzet van de eerste twee vrijwilligers. We zijn daar heel blij mee. Daarbij
zijn we ook heel blij dat één van hen iedere donderdag de receptie aan de
Wijnhofstraat wil bemensen.
Door de enthousiaste reacties die we op onze oproep kregen durven wij
de vraag nog een keer te stellen: zijn er ouders (of weet u iemand) die
vrijwillig een paar uurtjes per week de receptie aan de Isendoornstraat
en/of de Wijnhofstraat willen bemensen? Mail of bel gerust voor meer
informatie naar Riet van der Wenden
(r.vanderwenden@hetstedelijkzutphen.nl).

Bericht van onze decaan
Aanmeldingsdata / Inleverdata Profielkeuzes en Vervolgopleidingen
De tijd van keuzes maken is aangebroken….
Pakketkeuzes
Voor leerlingen van klas M2, M3, Gl2, Gl3, A3, G3, H3 en de vmbo
leerlingen klas 2 is het moment gekomen dat de profielkeuzes en
vakkeuzes definitief gaan worden. Op uiterlijk 22 maart worden de
wijzigingsformulieren ingeleverd. Als je een keuzeformulier hebt
ingeleverd en er wijzigt niets dan blijft de keuze zoals aangegeven.
Alleen wanneer je je keuze wilt aanpassen is het nodig een
wijzigingsformulier in te leveren. Deze zijn op te halen bij de coach
of de decaan.

Vervolgopleiding
Voor de examenleerlingen van het vmbo (mavo en vakcollege) is het moment gekomen om aan te
melden voor het mbo. De aanmelding voor het mbo moet vanaf dit jaar echt uiterlijk 1 april binnen
zijn (en dat is geen grap). Het Graafschap College had de aanmeldingen liever al voor 1 maart binnen.
Wettelijk / landelijk is het 1 april geworden. De examenleerlingen kunnen zich aanmelden via de site
van het mbo. Naast deze aanmelding vullen al onze leerlingen ook een Digitaal doorstroom dossier
in. In dit doorstroomdossier geven leerlingen aan welke opleiding zij kiezen en waarom deze
opleiding bij ze past. Ook de coach vult een deel van het digitaal doorstroomdossier in. De coaches
hebben alle examenleerlingen eerder dit jaar een inlogcode gegeven. Mochten er vragen over zijn
dan kan de coach of de decaan deze beantwoorden.
Voor de examenleerlingen van het lyceum is ook het moment gekomen van aanmelden. De
aanmelding voor het hoger onderwijs (hbo en wo) moet uiterlijk 1 mei binnen zijn bij DUO (met digiD die je van te voren moet aanvragen). Zij melden zich aan via www.studielink.nl.
Voor de aanmeldingen die later dan 1 april/ 1 mei binnen komen gelden vaak andere regels en
leerlingen kunnen worden afgewezen. Er zijn ook scholen die sowieso de aanmeldingen niet meer
accepteren. Deze data zijn dus erg belangrijk!
Naast de aanmelding voor het onderwijs kunnen de examenregelingen zich ook aanmelden voor
tegemoetkomingen en/of studiefinanciering. Dit kan via de site van DUO: https://duo.nl/particulier/
Zijn er nog leerlingen die een loopbangesprek willen over een van deze keuzes dan hoor ik dat graag.
Sandra Goulmy, s.goulmy@hetstedelijkzutphen.nl

Misschien nog een leuke tip voor ouders over studiekeuze:
Www.studiekeuzekind.nl
Allerlei interessante artikelen over studiekeuze financiën en tussenjaar en dergelijke...

Legally Blonde de musical!
Donderdag 19 en vrijdag 20 april om 15:00 en om 20:00 op het Stedelijk in Zutphen. De kaartverkoop
voor alle leerlingen is op donderdag 12, vrijdag 13 en maandag 16 april in de grote pauze bij de
administratie.
Een kaartje kost €10,- graag contant en gepast betalen.
Zit je (nog) niet bij ons op school? Stuur dan een mail naar Jacqueline de Jong
(J.dejong@hetstedelijkzutphen.nl) en vermeld daarbij dat het om een reservering voor de musical
gaat, de datum en tijd waarop je graag wil komen kijken en hoeveel kaartjes je wil kopen. Deze
kaartjes liggen dan op de dag van de voorstelling klaar bij de kassa.

Leerlingen vakcollege staan in de landelijke finale van Skills Talent!
Deze week is de finale van de landelijke wedstrijd Skills Talents,
in de IJsselhallen te Zwolle. Van de afdeling Bouw, wonen en
interieur doen Twan, Satin en Dylan S. mee. Vorig jaar waren
de BWI jongens de beste van heel Nederland, dus de lat ligt
hoog… Vanuit Horeca, bakkerij en recreatie, wonnen Bo,
Quinty en Aniek de voorrondes en doen nu mee aan de finales.
Beide teams vielen in de voorrondes op door de onderlinge
samenwerking, mooi dat de daltonprincipes onderscheidend
blijken.
Het voorprogramma begint op woensdag 14 maart met een diner in Landal ’t Loo met aansluitend
een overnachting op het Landal bungalow park. Donderdagmorgen 15 maart vroeg uit bed om zich
voor te bereiden. De finale begint om 9.30 uur en duurt tot 14.30 uur. De begeleidende docenten zijn
Harm Reitsema en Jennifer Runs. We wensen hen én de leerlingen heel veel succes en plezier toe!

Week van de Techniek
Voor leerlingen uit groep 7 stond vorige week in het teken
van techniek! Op het vakcollege namen ruim 800
leerlingen van basisscholen uit de omgeving deel aan het
programma 'Week van de Techniek' onder leiding van de
Techniekmeesters en studenten van de Universiteit
Twente. Onze leerlingen van BWI en MT ondersteunden
het programma (en staken er zelf stiekem ook nog iets van
op!). Het was wederom een groot succes. Vooral het
molentje dat de leerlingen zelf in elkaar mochten zetten
viel erg in de smaak. Alle leerlingen kregen bovendien een
(lege) gereedschapskoffer mee naar huis, die zij afgelopen zaterdag op de open dag van diverse
technische bedrijven in Zutphen konden vullen. Hopelijk zijn er ook dit jaar weer veel leerlingen
enthousiast gemaakt voor techniek!

Event ‘Geldstress en armoede’ van de gemeente Zutphen
Donderdag 8 maart namen Mathijs van Westering en
Anissa de Leur, twee leerlingen van het vakcollege, deel
aan het event 'Geldstress', georganiseerd door de
gemeente Zutphen. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs
van de scholen in Zutphen gingen met elkaar in gesprek
over geldstress en armoede. Aan de hand van diverse
stellingen wisselden de leerlingen hun gedachten met
elkaar uit. Medewerkers van Het Plein leidden de
rondetafelgesprekken.
Het event vond plaats in Het Pakhuis en De Broodfabriek te Zutphen. Een prachtige industriële
locatie! We hopen de gemeente ook eens bij ons op school te mogen verwelkomen om samen met al
onze andere leerlingen verder te praten over dit onderwerp.

Scheikunde olympiade
De Nationale Olympiades voor exacte vakken is een jaarlijkse wedstrijd voor havo en vwo
bovenbouw leerlingen. De eerste twee ronden zijn theoretische toetsen en worden op school
afgenomen. De 100 landelijk best scorende leerlingen gaan door naar de tweede ronde. Hierna gaan
de beste 20 door naar de olympiadeweek op de universiteit. Dit wordt afgesloten met een
theoretisch en praktisch examen. Uit de winnaars wordt uiteindelijk een team van vier leerlingen
samengesteld dat Nederland vertegenwoordigt bij de Internationale Olympiades.
Vorig jaar haalde onze leerling Tinko Jans de derde ronde (beste 20 landelijk) van de scheikunde
olympiade. Hopelijk kunnen we dit resultaat evenaren of zelfs verbeteren.
Bij de scheikunde olympiade
2018 zijn Floris Enthoven (32e
landelijk) en Niels Apeldoorn
(95e landelijk) uit 6 vwo door
naar de 2e ronde.
Verder zijn bij de beste 10%
leerlingen landelijk gezien
geëindigd: Sanne Pikaar, Ivo
Broekhof, Roel Snijders, Meggie
Stempher en Lara Scheper. Alle
leerlingen ontvangen een
oorkonde.

Mountainbiker
Leerlingen van klas 4 en 5 met Bewegen, sport & maatschappij (BSM) in hun pakket kregen 20
februari jl. bezoek van professioneel mountainbiker Marc Bouwmeester. Marc gaf een presentatie
over het leven als topsporter. Voeding speelt daarbij een belangrijke rol; de leerlingen mochten een
hersteldrank proberen. Marc vertelde ook over het WK Baanwielrennen dat in Apeldoorn werd
verreden en waar de leerlingen naar toe zijn geweest! Na de presentatie volgde nog een korte clinic,
waarbij het vooral draaide om behendigheid.

Verkiezingen
Met de gemeenteraadsverkiezingen in
zicht werd op 6 maart een heus
verkiezingsdebat in school gehouden met
de burgemeester en aanstaande
wethouders. Leerlingen maatschappijleer
uit M3, H4 en V5 gingen in debat:
leerzaam en leuk en het ging over
onderwerpen die leven!

Grondwetdag 2018
We zijn door naar de finale van de Grondwetdag 2018! Afgelopen
maanden hebben zeven van onze leerlingen een advies geschreven
over een wetsvoorstel over privacy. Op vrijdag 23 maart a.s. zullen
zij in het gebouw van de Raad van State in Den Haag hierover een
pitch houden en in discussie gaan met andere teams. Dit is iets om
trots op te zijn. Wij wensen jullie veel succes en plezier!

SoS pop...
het was een feest! Wat een superoptredens door leerlingen uit alle leerjaren! Tim legde alles weer
vast op film. dus kon je er niet bij zijn, dan kun je binnenkort toch meegenieten van dit spektakel! Op
naar de musical! Het volgende muzikale evenement.

Olympische Winterspelen in de gymzaal
Schansspringen, curling, ijshockey en de biatlon... Op facebook staan een paar sportieve filmpjes.
https://www.facebook.com/HetStedelijkZutphen/videos/805595326290455/
https://www.facebook.com/HetStedelijkZutphen/videos/805594549623866/

Lezen met plezier
Dinsdag 13 maart was de finale van de voorleeswedstrijd voor leerlingen van klas 1 en 2. Het was een
hele mooie avond. Acht finalisten lazen met plezier voor uit een boek dat bij hen past. Ze kozen zelf
een fragment waar het publiek met veel aandacht en met veel plezier naar luisterde. Alle acht lazen
ze hun verhaal op hun eigen manier en dat deden ze fantastisch.
Helaas kan er maar één de winnaar zijn: Steven, van harte proficiat!

Planning
Wijnhofstraat
Datum
6 t/m 19 maart
12 maart
13 t/m 16 maart
14 maart
15 t/m 16 maart
22 maart
26 maart
29 maart
30 maart
2 april
3 t/m 13 april
3 april t/m 22 juni

Activiteit
Rekentoets 2e afnameperiode 2A, 2F, 3F, 3S
Leerjaar 2: gesprekken leerlingen + ouders profielkeuze
Boekenweek
Skills Talent (vakwedstrijden) voor leerlingen BWI en HBR
Rekentoets 2e afnameperiode 2A-ER, 2ER, 3ER
Leerjaar 2: definitieve profielkeuze
Leerjaar 3: keuzedeel buitenprofiel
Leerjaar 4: afronden PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting)
Goede Vrijdag - vrij
Tweede Paasdag - vrij
Leerjaar 3: stage
Centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken
Digitaal centraal examen algemene vakken bb + kb

Isendoornstraat
Datum
12 t/m 19 maart
13 t/m 16 maart
15 t/m 22 maart
22 maart
23 t/m 28 maart
30 maart
2 april
11 t/m 13 april

Activiteit
H5 + V6: toetsweek 3 + rekentoets
M4: toetsweek 2 + rekentoets
Boekenweek
H4 + H5 + V4 + V5 + V6: toetsweek 3
H3 + V3: definitieve profielkeuze
M2 + M3: definitieve profielkeuze
M4: CPE + mondeling
Goede Vrijdag - vrij
Tweede Paasdag - vrij
H4 + H5 + V4 + V5 + V6: inhaal/herkansing toetsweek 3
M4: inhaal/herkansing toetsweek 2
M3: inhaal/herkansing toetsweek 1, 2, 4

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.
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

