
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief voor ouders, november 2017 
 
We hebben in de herfstvakantie volop kunnen profiteren van prachtig nazomerweer. Inmiddels 
hebben we de zomertijd ingeruild voor de wintertijd. Vooral ’s avonds merken we dat het eerder 
donker is en dat de lampen voor ons gevoel al zo vroeg aan moeten. We hebben alvast onze 
handschoenen weer opgezocht net als een lekkere warme sjaal. Misschien heeft de eerste stamppot 
al op tafel gestaan! Toch kijken we in deze nieuwsbrief nog even terug op de weken voorafgaand aan 
de vakantie; weken boordevol sportieve, culturele en educatieve activiteiten. 
 
Vorige week maandag en dinsdag vonden schoolbreed de eerste coachgesprekken plaats. Het was 
heel speciaal om met name op dinsdag te zien hoeveel leerlingen met hun ouders op school waren. 
Het was een drukte van belang! De eerste geluiden zijn positief, zowel van ouders en leerlingen als 
van onze medewerkers. Natuurlijk evalueren we en kijken we wat we de volgende keer zo houden of 
juist anders organiseren. 
 
Maatwerk 
Op Het Stedelijk bieden we leerlingen de mogelijkheid om een maatwerktraject te volgen, zodat ze 
kunnen leren op hun eigen niveau en eigen tempo. Dat doen we binnen alle afdelingen. Het betekent 
dat we een leerling de volgende mogelijkheden bieden: 

 Versnellen 

 Vak(ken) volgen op hoger niveau 

 Verbreden 

 Verdiepen 

 Decentrale selectie 

 Volgen lessen buiten school 

 Tutorleren (extra hulp bij een vak) 
 
Verder kijkt het maatwerkloket (Rianne Loskamp voor het vakcollege en Ina Frömmert voor 
mavo/lyceum) naar de mogelijkheden voor leerlingen die in het examenjaar al bezig zijn met hun 
vervolgopleiding (bijvoorbeeld de talentenklas, decentrale selectie).  
Uitleg over de procedure en het juiste formulier is voor leerlingen beschikbaar op Somtoday bij 
Algemene vakken > Maatwerk. Voor ouders is deze informatie in twee bijlages meegestuurd. Voor 
vragen of meer informatie kunt u terecht op ons mailadres: maatwerk@hetstedelijkzutphen.nl 
 
Uiteraard blijven reeds gemaakte afspraken bestaan en zijn we coulant wat de instapmomenten 
betreft bij aanvragen die deze dagen binnenkomen.  
 
Maatwerkuren brugklas 
Op 6 november starten de brugklasleerlingen van mavo-XL en lyceum met de maatwerkuren. Ouders 
hebben hier op 4 oktober een brief over ontvangen met ruime informatie over het hoe en wat van 
maatwerkuren van hun zoon/dochter. 
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BPS-modules 
De eerste modules van dit jaar gaan binnenkort van start. We hebben een gevarieerd aanbod aan 
modules, waarmee we hopen zoveel mogelijk leerlingen een uitdaging te bieden die bij hun 
interesses en talenten past. 
 
Alle leerlingen die het betreft hebben voor de herfstvakantie een uitnodiging gehad om zich in te 
schrijven. De inschrijftermijn is inmiddels verlopen maar bij de meeste modules is nog wel plek. Dus 
als iemand zich toch nog wil inschrijven, stuur dan een mailtje naar Evelien Vuik: 
e.vuik@hetstedelijkzutphen.nl. Ook als er vragen zijn over de inschrijvingen of andere zaken, 
schroom niet om een mailtje te sturen. 
 
Sinterklaas 
Het lijkt nog ver weg, maar zaterdag 18 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland . Op 
dinsdag 5 december hebben de brugklassen het eerste tot en met het vierde uur les. Het vijfde en 
zesde uur vieren ze sinterklaas met de klas. De klassen 2 en hoger hebben op 5 december het eerste 
tot en met het zesde uur les volgens hun rooster. 
 
Hulp bij concentreren 
Je goed concentreren en focussen op een taak vindt niet iedere leerling even gemakkelijk. Om 
leerlingen daarbij te ondersteunen kunnen ze sinds kort oorkappen lenen. Daarnaast hebben 
sommige leerlingen tijdens het luisteren naar een instructie graag iets te ‘friemelen’ in de hand. 
Daarvoor kunnen ze een tangle lenen. Als u belangstelling heeft voor het lenen van een oorkap of 
tangle voor uw zoon/dochter, neemt u dan contact op met Leerlingenzorg door een mailtje te sturen 
aan Edith Nijenhuis: e.nijenhuis@hetstedelijkzutphen.nl.  
 

   
Inmiddels een mooie traditie en een waar culinair evenement: het Nationaal Integratiediner bereid 

door de brugklassers van het vakcollege. 
 
MBO info avond 
Op 7 november is het zover: de mbo info avond. Alle vmbo-leerlingen uit klas 3 en 4 worden 
uitgenodigd voor deze grote informatieavond van het mbo. Dit jaar zijn wij gastlocatie! Voorlichters 
van meer dan 60 verschillende opleidingen van het mbo (Aventus, Graafschap College, Rijn IJssel, 
Deltion, Astrum, Areas, Helicon, AOC-oost, Defensie, SVO, Tio) zijn in onze school te vinden voor een 
voorlichting.  
 
De voorlichtingen worden gehouden in 3 ronden:  
19.00 – 19.30 u. en 
19.45 – 20.15 u. en  
20.30 – 21.00 u.  
 
Daarnaast staan in de grote en kleine beer diverse Studieinformatiepunten van instellingen (stips). 
Een mooie gelegenheid voor leerlingen en ouders om zich te oriënteren op het mbo. 
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Leerlingen en collega’s verfraaien samen de aula aan de Wijnhofstraat 

   
 
Groep 8 basisschool kinderen volop aan de slag met techniek op de techniekmiddagen Wijnhofstraat 

   
 
Informatie GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Alle nieuwe leerlingen van klas 1 worden in het eerste jaar op het voorgezet onderwijs uitgenodigd 
voor een gezondheidsonderzoek. Als bijlage bij deze oudernieuwsbrief vindt u meer informatie. 
 
Zutphen Regenbooggemeente 
Twee van onze leerlingen waren 11 oktober getuige van de ondertekening van Zutphen als 
regenbooggemeente. Dat betekent dat de gemeente zich extra inzet voor de LHBT-gemeenschap 
(lesbienne, homo, bi-, transseksueel). Niet alleen de gemeente Zutphen maar ook Het Stedelijk vindt 
het belangrijk dat LHBT-personen uit durven komen voor hun identiteit zonder zich onveilig te voelen 
of niet geaccepteerd. 
 

  
  



 
Workshop Tussenjaarplan 
Voor leerlingen van 4/5 havo en 5/6 vwo die overwegen een tussenjaar te nemen na hun 
eindexamen en hun ouders/verzorgers vindt op dinsdag 12 december aanstaande de workshop 
Tussenjaarplan plaats bij het Isendoorn College. Deze workshop wordt gegeven door drs. Daniёlle 
Vogels, onafhankelijk tussenjaar-deskundige, jongerencoach gespecialiseerd in studiekeuze-
begeleiding en initiatiefneemster van TussenjaarTwijfels en het TussenjaarKenniscentrum.  
 
Workshop Tussenjaarplan heeft de volgende inhoud: 

 Voorlichting over effecten van een tussenjaar, die naar voren komen uit wetenschappelijke 
onderzoeken. 

 Voorlichting over risico’s van een tussenjaar en hoe deze kunnen worden beperkt. 

 Voorlichting over mogelijke invullingen van een tussenjaar. 

 Uitleg over de invloed van ouders/opvoeders op het tussenjaar. 

 Aan de hand van opdrachten gaan leerlingen en ouders/opvoeders aan de slag met hun 
wensen en twijfels bij een tussenjaar. 

 Aan de hand van opdrachten maken leerlingen en ouders/opvoeders de opzet voor hun 
persoonlijke Tussenjaarplan, met als kader de toekomstige studiekeuze. Dit plan kan thuis 
verder worden uitgewerkt. 

 
Tijd: 20.00 tot ongeveer 21.30 uur. 
Locatie: Isendoorn College, Lage Weide 1, Warnsveld. 
Leerlingen kunnen alleen deelnemen samen met tenminste 1 ouder/verzorger. Kosten zijn € 35,-per 
gezin (1 leerling en 1 of 2 ouders/verzorgers).Inschrijven kan via deze link 
http://www.tussenjaartwijfels.info/inschrijfformulier-workshop-tussenjaarplan-isendoorn-college-
12-december/  
 
 
Even voorstellen 
 
Beste ouders van de leerlingen van klas 3 en 4 van het Vakcollege en de Mavo, 
 
Misschien kent u mij al wel. Mijn naam is Rianne Bokkers. Ik ben 23 
jaar en ik studeer met veel plezier Toegepaste Psychologie op het 
Saxion te Deventer. Na een ontzettend leuke en leerzame stage als 
dyslexie- en leerlingbegeleider op Het Stedelijk is de 
afstudeerperiode aangebroken. Voor het afstuderen doe ik 
onderzoek naar het welbevinden en zelfvertrouwen van de 
dyslectische leerlingen van klas 3 en 4 van het Vakcollege en de 
Mavo. Uit onderzoek is gebleken, dat bij dyslectici meer 
problematiek voorkomt omtrent het zelfvertrouwen en het 
welbevinden. Zowel de school als ik zijn erg benieuwd of dit ook op 
onze leerlingen van toepassing is en of de school hierbij de 
leerlingen extra kan ondersteunen. 
 
 
  

http://www.tussenjaartwijfels.info/
http://www.tussenjaartwijfels.info/tussenjaarkenniscentrum/
http://www.tussenjaartwijfels.info/inschrijfformulier-workshop-tussenjaarplan-isendoorn-college-12-december/
http://www.tussenjaartwijfels.info/inschrijfformulier-workshop-tussenjaarplan-isendoorn-college-12-december/


 
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, wil ik graag een testafname doen bij alle dyslectische 
leerlingen van klas 3 en 4 van het Vakcollege en de Mavo. De test zal ook afgenomen worden bij een 
aantal niet-dyslectische leerlingen. Dit is om aan te tonen of de problematiek inderdaad meer 
voorkomt bij dyslectische leerlingen. De test die ik ga gebruiken is de School Attitude Questionaire 
Internet (SAQI). Informatie over deze test kunt u vinden op www.saqi.nl. Het is van de niet-
dyslectische leerlingen nog niet bekend welke leerlingen de test gaan invullen. Hiervoor zal ik een 
steekproef doen. 
 
Naar aanleiding van de uitslag van de testafnamen, kunnen er nog interviews plaatsvinden bij een 
(klein) aantal leerlingen om achter de beweegredenen van deze leerlingen te komen.  
Als u het niet prettig vindt dat uw kind eventueel deelneemt aan het onderzoek, hoor ik dit graag 
vóór vrijdag 10 november a.s. U kunt dit laten weten via het e-mailadres bokkersrianne@gmail.com.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rianne Bokkers 
Stagiaire Toegepaste Psychologie  
 
 
Reünie  
Op vrijdag 24 november vindt onze jaarlijkse reünie van oud-leerlingen plaats. Ze zien elkaar weer op 
de locatie Isendoornstraat. Altijd weer een feest van herkenning voor oud-leerling en oud-docenten!  
 
Activiteitenweek Isendoornstraat 
De activiteitenweek zit er op. Terwijl V4 en V5 nog in Amsterdam waren om hun culturele week af te 
sluiten, zat de groep vanuit Berlijn in de trein, stonden de Romegangers op het vliegveld om in het 
vliegtuig naar huis te stappen, zaten de onderzoekers van Texel op de boot en de zeilers in de bus… 
De brugklassers lyceum gingen op datzelfde moment met hun ouders naar huis. Zij deelden hun 
belevenissen via zelfgemaakte vlogs….en er gebeurde die week nog heel veel meer. Hieronder een 
paar foto’s om de sfeer te proeven. Nog meer terugkijken? Kijk dan naar alle foto’s op Facebook. 
Geen Facebook? Via de website is het nieuws ook te benaderen: 
https://www.hetstedelijkzutphen.nl/nieuws/ 
 
De brugklassers lyceum sloten hun activiteitenweek af met een presentatie voor hun ouders van de 
vlogs die ze maakten. Fijn dat er zoveel ouders tijd vonden om te komen! 
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Foto links: de excursie van onze brugklassers lyceum naar 
Den Haag werd extra bijzonder, omdat een aantal 
leerlingen helemaal onverwacht de officiële opening van 
een bijzondere tentoonstelling mocht 
verrichten....https://www.tweedekamer.nl/tentoonstelling 
 

  
 
Foto’s rechts: lyceum 3 observeerde chimpansees voor biologie in Burgers Zoo. Daarna bekeken ze 
al het andere moois met als favorieten de zeekoe en de prachtige vlinders in de mangrove. 
 

   

 

Havo 4 bezocht in Berlijn de bekende plekken zoals Checkpoint Charlie en het Holocaust Denkmal. 
Maar ook op het programma een ontspannende ‘Street Art’ rondleiding én een fietstocht door de 
stad.  
 

  

We kregen van 
mavo 3 
prachtige 
plaatjes binnen 
van zeilen op 
de Friese meren 
bij Grou. 
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Mavo 2 ging een dag 
naar Amsterdam. 
Het Rijksmuseum 
stond uiteraard 
prominent op het 
programma, maar 
ook de duiven op de 
Dam werden 
bezocht. 

 
 

 

Science 3 deed verslag vanaf Texel: het instituut voor zeeonderzoek werd bezocht waarbij ze uitleg 
kregen over schelpen en een kijkje in de werkplaats konden nemen waar instrumenten voor 
zeeonderzoek gebouwd worden. Daarna volgde nog een lezing van onze oudleerling Lodewijk van 
Walraven over zijn onderzoek over ribkwallen. Ook werd er met een gids een duinwandeling in het 
donker gemaakt. Beleving van de nacht, geluiden en de wind... Wat is het mooi donker in de nacht 
op een Waddeneiland! 
 

  

 

 
Gymnasium 5 vermaakte zich prima in het zonnige oude Rome. Alle beroemde plaatsen werden 
bezocht, zoals het Colosseum en de vele fonteinen die de stad rijk is. En natuurlijk kan Rome niet 
bezocht worden zonder een echte Italiaanse pizza te eten…  

  



 
Niet iedereen ging op reis. Het vakcollege en mavo-XL bleven dicht bij huis. 
 

   
 
Dinsdag 10 oktober hebben leerlingen van het vakcollege tijdens de activiteitendag verschillende 
workshops gevolgd, waaronder een workshop ‘installatie bouwen’.  
 

 

 

Leerlingen hebben met 
allerlei verschillende 
materialen en technieken 
een hele favela-stad 
gebouwd. Ze hebben met 
veel enthousiasme het 
kunst & cultuur lokaal 
omgebouwd tot één 
grote werkplaats. Het was 
een geslaagde dag met 
mooie resultaten!  
 

 
 

Een aantal 
leerlingen van 
mavo-XL maakte 
kennis met de 
banketbakkerij en 
wat er allemaal 
voorafgaat aan die 
goed gevulde 
etalage. Of er 
geproefd werd... 

  
 
  



 
 
Vakcollege 1 ging verschillende sportieve uitdagingen aan, onder meer die van een kanotocht die niet 
voor iedereen goed afliep....gelukkig had de organisatie een vooruitziende blik en was aan droge 
kleding gedacht! Ook stond uiterlijke verzorging op het programma én een heerlijke eigen bereide 
lunch!  
 

  

 

 
Kunstklas 
Het eerste blok ‘graffiti’ van de kunstklas zit er alweer op. De tijd vliegt als het leuk en gezellig is! 
Elke vrijdag komen alle leerlingen van de kunstklas enthousiast en boordevol ideeën naar de 
kunstklas. Het is een gezellig en bovenal ontspannen middag met een kop thee, een koekje en mooie 
kunst natuurlijk! 
 

   
 
Een aantal van de graffiti portretten zijn binnenkort te bewonderen in de gang van de Wijnhofstraat.  
Momenteel zijn we bezig met boetseren. De leerlingen hebben een favoriete docent uitgekozen en 
zijn deze in klei aan het portretteren. We zijn benieuwd… 
 

   
 
 
 
  



 
Planning 
 
Wijnhofstraat  
 

Datum Activiteit 

6 nov Studiedag. Leerlingen zonder taak lesvrij. 

7 nov Mbo informatieavond – Isendoornstraat 

6 t/m 10 nov Stage leerjaar 4 

13 t/m 24 nov Stage leerjaar 4 kb 

5 dec Sinterklaas (brugklassen les 1e t/m 4e uur, overige klassen les 1e t/m 6e uur) 

 
Isendoornstraat 
 

Datum Activiteit 

6 nov Studiedag. Leerlingen zonder taak lesvrij. 

7 nov Mbo informatieavond 

13 nov HAN Tech Tour 

16 nov H5 + V6: presentatie profielwerkstuk 

17 nov H5 + V6: wiskundedag 

21 nov TTO avond 

24 nov Oud leerlingavond (H4 + H5 + 4 + V5 + V6) 

29 nov t/m 1 dec H4 + V4 + V5: inhaal toetsweek 

29 nov t/m 1 dec H5 + V6: inhaal/herkansing toetsweek 1 

1 dec Nationaal jeugddebat 

5 dec Sinterklaas (brugklassen les 1e t/m 4e uur, overige klassen les 1e t/m 6e uur) 

 
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 in de week van 8 mei. 
 
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 
 
 


