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Leren met plezier! 
Het duurt niet lang meer en dan ga je de stap maken van de basisschool naar de middelbare school. 
Wij vinden het leuk dat je voor onze school koos. Binnenkort voelt onze school ook echt als jouw 
school. Misschien ken je dat gevoel al wel een beetje omdat je meedeed met “Klaar voor de 
brugklas”. Anders komt dat gevoel heel snel. Voor je het weet, is Het Stedelijk ook echt ‘jouw school’.  
 
Vanmiddag ben je op je nieuwe school . Je maakt kennis met je klasgenoten, met je coach en met 
de school, zodat het na de zomervakantie allemaal al bekend voor je is. Waarschijnlijk heb je je coach 
al wel ontmoet tijdens het eerste kennismakingsgesprek, waarbij ook je ouders waren. Heb je dat 
gesprek nog niet gehad, dan krijg je binnenkort een berichtje van ons.  
 
In dit boekje staat praktische informatie over de school (rooster, leerlingenpas, kluisje), over het 
bestellen van schoolboeken en het aanschaffen van schoolspullen. Natuurlijk vind je ook informatie 
over de start na de vakantie. Wij vinden het belangrijk dat je de informatie uit dit boekje ook met je 
ouders deelt. Voor hen staat er ook belangrijke informatie in. Het boekje kun je straks ook 
terugvinden op onze website.   
 
Namens alle collega’s van het vakcollege wensen wij je vanmiddag een leuke en leerzame middag 
toe. Veel plezier op Het Stedelijk! 
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Coach 
Iedere leerling heeft een persoonlijke coach. Bij ons op school begeleidt een coach maximaal 15 
leerlingen, maar de klassen zijn groter. Het kan dus zijn dat een aantal leerlingen uit jouw klas een 
andere coach heeft. Je leert jouw coach goed kennen tijdens de wekelijkse gesprekken. 
 
Voor jou (en ook voor jouw ouders) is je coach hét aanspreekpunt. Hier kun je terecht met al jouw 
vragen. Eigenlijk kun je de coach vergelijken met je meester of juf op de basisschool. Als het goed is 
hebben jij en je ouders al kennis gemaakt met de coach. Als dat niet lukt voor de zomervakantie, 
bijvoorbeeld omdat jouw coach ook pas na de zomervakantie bij ons op school komt werken, vindt 
het coachgesprek direct bij de start van het nieuwe jaar plaats. Natuurlijk krijg je daar dan bericht 
over. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontmoeten je ouders alle coaches van de brugklassen 
tijdens de kennismakingsavond. 
 
Individueel gesprekje 
Je spreekt je coach iedere week tijdens een kort individueel gesprekje. Dat gesprekje plant de coach 
en zie je in jouw rooster staan.  
 
Coachgesprek leerling-ouders-coach 
Iedere acht weken hebben jij en je ouders een gesprek met je coach over hoe het met jou gaat en 
wat jouw doelen zijn. De data van deze gesprekken maken wij aan het begin van het schooljaar 
bekend, zodat jij en je ouders er rekening mee kunnen houden.  
 
Coachmoment 
Elke dag is er een coachmoment van 9.00 uur tot 9.20 uur. Alle leerlingen zijn dan aanwezig bij hun 
coach. In deze tijd bespreekt de coach belangrijke zaken zoals:  

 hoe de dag eruit ziet en of er bijzonderheden zijn; 

 hoe de sfeer is in de groep; 

 planning van huiswerk en toetsen; 

 manieren waarop je kunt leren; 

 loopbaanoriëntatie 
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Afdelingsleider en coördinator 
De teamleider regelt de dagelijkse gang van zaken op het vakcollege. De afdelingsleider krijgt hulp 
van een coördinator. Als er tijdens een schooldag iets aan de hand is of als je hulp nodig hebt en je 
coach is niet op school, dan kun je altijd bij hen terecht. Hetzelfde geldt ook voor je ouders. 
 
In het vakcollege is Janneke Veldhuis je afdelingsleider en is Gerry Roeterdink de coördinator van de 
brugklas. Naast coördinator is Gerry gymnastiekdocent. Hun mailadressen zijn: 
Janneke Veldhuis: j.veldhuis@hetstedelijkzutphen.nl 
Gerry Roeterdink: g.roeterdink@hetstedelijkzutphen.nl 
 
 

 
 

mailto:j.veldhuis@hetstedelijkzutphen.nl
mailto:g.roeterdink@hetstedelijkzutphen.nl
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Praktische schoolzaken 

Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste praktische schoolzaken voor dit moment. Je 
vindt deze en andere praktische schoolzaken ook terug op onze website onder “documenten”, 
rechtsboven in de website; https://www.hetstedelijkzutphen.nl/documenten/ 
 
Lesrooster 
In het lesrooster kun je zien wanneer, waar en welke lessen je hebt op een dag. Een rooster is voor 
elke klas verschillend en is elke dag anders. Voor de vakken en de docenten gebruiken wij 
afkortingen. Dat is altijd even wennen, maar voor je het weet ken je alle afkortingen. In dit boekje 
staat in ieder geval een overzicht van de afkortingen van de vakken. De afkortingen van de 
docentnamen kun je in het nieuwe schooljaar terugvinden op onze website onder “contact”; 
https://www.hetstedelijkzutphen.nl/contact/ 
 
Je krijgt je rooster op dinsdag 28 augustus. Wij verwachten dat je iedere dag van 08.00 uur tot 17.00 
uur vrij houdt voor schoolzaken. Ook als je in oktober bijvoorbeeld op woensdagmiddag vrij bent, 
kun je hier geen muziekles of sport plannen. In januari kun je namelijk weer een ander rooster 
hebben, waarbij je op de woensdagmiddag wel les hebt. 
 
In de laatste week van de zomervakantie krijg je via de mail informatie over de start van het 
schooljaar. Vanaf dat moment staat op onze website in welk lokaal je op de eerste schooldag moet 
zijn. Wanneer je vragen hebt, kun je die week ook al contact opnemen met school. 
 
Lestijden 

 
    

Lesuur 
Lestijden 

Lesuur 
Lestijden   

onderbouw bovenbouw   
1e 8.30-9.20 1e 8.30-9.20   
2e 9.20-10.10 2e 9.20-10.10   
3e 10.10-11.00   Pauze 10.10-10.30    
  Pauze 11.00-11.20  3e 10.30-11.20   
4e 11.20-12.10 4e 11.20-12.10   
5e 12.10-13.00   Pauze 12.10-12.30    

  Pauze 13.00-13.20  5e 12.30-13.20   
6e 13.20-14.10 6e 13.20-14.10   
7e  14.10-15.00   Pauze 14.10.-14.25    
  Pauze 15.00-15.15  7e 14.25- 15.15   
8ste 15.15-16.05 8ste 15.15-16.05   

 
 

 
 
  

https://www.hetstedelijkzutphen.nl/documenten/
https://www.hetstedelijkzutphen.nl/contact/
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Afkortingen in het lesrooster 
Wanneer je je lesrooster krijgt, zie je allerlei afkortingen staan. Deze afkortingen geven de namen 
van de docenten en de vakken weer.  
 
Zoals wij al vertelden, vind je de afkortingen van de docenten op onze website. Hieronder vind je vast 
de afkortingen van de vakken.  
 

Afkorting Vak 

NE Nederlands 

EN Engels 

DU Duits 

WI wiskunde 

RE rekenen 

MM mens en maatschappij 

MN mens en natuur 

LO gym (lichamelijke opvoeding) 

KC kunst en cultuur 

MW maatwerkuur 

CHM coachmoment  

 
Maatwerkuur: In een maatwerkuur kies jij samen met jouw coach en vakdocent welk vak jij gaat 
doen. Zo kun jij iets kiezen waar je wat extra hulp bij kunt gebruiken of iets waar je juist heel goed in 
bent.  
 
SOM 
Op Het Stedelijk gebruiken wij SOM. Dit is een digitaal programma waarin je het rooster, cijfers, 
huiswerk, toetsen en afwezigheid kunt vinden. Ook kunnen jij en je ouders een bericht sturen een 
aan docent of de docent aan jou. 
 
Pauze 
In de pauze kun je in de aula blijven om te eten of te drinken. Je mag natuurlijk ook naar buiten! De 
afspraak is dat leerlingen van klas 1 en 2 op het plein blijven; pauzes breng je dus door op school.   
 
Gezonde school 
De meeste leerlingen brengen eten en drinken mee naar school. In de pauze kun je ook iets kopen in 
onze gezonde schoolkantine. Je betaalt met je leerlingenpas (zie hieronder). Onze school is een 
rookvrije school en wij zeggen ‘nee’ tegen alcohol en drugs. Wij sluiten aan bij de slogan NI><18. 
 
Schoolfoto 
Tijdens deze kennismakingsmiddag maakt de schoolfotograaf een (pas)foto van elke nieuwe leerling. 
Deze foto gebruiken wij in ons leerlingensysteem en staat straks ook op je leerlingenpas. 
 
Leerlingenpas 
Een leerlingenpas is een pas met daarop je pasfoto, je leerlingennummer en een barcode. Je kunt 
geld zetten op deze pas om eten en drinken te kopen in de aula of om dingen te printen. Ook kun je 
met je pas boeken of dvd’s lenen in de mediatheek. Zodra je je leerlingenpas krijgt, krijg je nog meer 
informatie over het gebruik van de pas. 
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Kluisje 
Aan het begin van het schooljaar krijg je een kluisje. De kluissleutel krijg je in de eerste schoolweek 
van je coach. Op de sleutel staat een nummer en dit nummer staat ook op je kluisje. Het kluisje is 
bedoeld om persoonlijke spullen die je even niet nodig hebt tijdens de les/pauze, veilig op te bergen. 
De kluisjes vind je op de begane grond in de aula.  
 
Afspraken 
Net als op de basisschool, zijn er op onze school ook verschillende afspraken. Dat zijn de ‘Spelregels 
van Het Stedelijk’. Deze spelregels zijn nodig om goed met elkaar samen te kunnen werken en een 
goede sfeer in school te houden. Welke afspraken voor ons op school belangrijk zijn, bespreekt je 
coach aan het begin van het schooljaar met je. Je coach legt dan ook verder uit waarom wij deze 
spelregels zo belangrijk vinden.  
 
Post voor ouders 
Wij versturen de post via de mail. Wij versturen (bijna) geen brieven meer. Daarom is het belangrijk 
dat wij het juiste e-mailadres hebben van je ouders. Omdat je net bij ons op school begint, gaan wij 
ervan uit dat wij dat nu hebben. Wanneer het e-mailadres verandert, kunnen je ouders dat straks zelf 
wijzigen in SOM. Vóór de herfstvakantie krijgen alle ouders namelijk een eigen inlogcode voor SOM. 
Om goed met elkaar te communiceren is het dus erg belangrijk dat wij steeds de juiste gegevens 
hebben. 
 
Digitale nieuwsbrief 
Iedere eerste week van een nieuwe maand, met uitzondering van schoolvakanties, ontvangen je 
ouders een digitale nieuwsbrief. Daarin staat van alles over wat er die maand op school is gebeurd en 
kijken wij vooruit naar wat er de komende maand gaat gebeuren. De jaarplanning is ook terug te 
vinden via de agenda op de website (button rechtsboven op de homepage). 
 
Boeken en overige schoolspullen 
Om de lessen te kunnen volgen heb je natuurlijk boeken en schoolspullen nodig. Op de basisschool 
kreeg je de schoolspullen via je je juf/meester van school, maar op het voortgezet onderwijs moet je 
een aantal spullen zelf kopen.  
 
Boeken bestellen 
Je schoolboeken bestel je bij Van Dijk Boekenhuis. Dit kan vanaf 4 juli 2018. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. Wij adviseren je om je boeken vóór 13 juli 2018 te bestellen; ze worden dan in de loop 
van de vakantie bij jou thuis afgeleverd. Wanneer je een bestelling na deze datum plaatst, kan het 
zijn dat je boekenpakket niet compleet of pas na de vakantie geleverd wordt. Van Dijk Boekenhuis 
heeft ook een informatieboekje gemaakt. Dit krijg je vandaag van je coach. Ontdek je thuis dat je dit 
boekje niet hebt ontvangen, neem dan contact op met ons. Wij sturen het je dan alsnog toe. 
 
Het bestellen van je boeken doe je als volgt: 

 ga naar de website www.vandijk.nl 

 klik op de homepage op “direct je boeken bestellen” 

 kies de plaats van de school (Zutphen) 

 kies de locatie waar je naar school gaat (Wijnhofstraat) 

 kies je klas  

 kies “volgende” 
 
Hierna wijst het bestellen van je boekenpakket zich vanzelf. 
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Mocht je nog vragen hebben over het bestellen van boeken, neem dan gerust contact op met 
Jacqueline de Jong van de administratie. Zij werkt op dinsdag, donderdagochtend en vrijdag van 
08.30 tot en met 16.00 uur en is te bereiken op telefoonnummer: 0575-590909. Een e-mail sturen 
kan natuurlijk ook (j.dejong@hetstedelijkzutphen.nl).   
 
Aangepaste leermiddelen bij een leesbeperking / dyslexie 
Wanneer je een aantoonbare leesbeperking hebt, zoals bijvoorbeeld een visuele handicap of dyslexie 
en je hebt daarvoor een officiële (dyslexie)verklaring, dan kun je gratis aangepaste schoolboeken 
bestellen. Dit is alleen nodig wanneer je je schoolboeken niet zelfstandig kunt lezen. 
 
Op maandag 9 juli aanstaande kunnen jij en je ouders overleggen met mevrouw Renée Tiel 
Groenestege (dyslexiecoach). Zij kan jullie vragen over dyslexie en over hulpmiddelen op onze school 
beantwoorden. Ook kan zij helpen om een bestelformulier voor het aanvragen van 
spraakondersteuning in te vullen. Zij is op 9 juli aanwezig van 09.30 uur tot en met 15.30 uur in 
kamer B15 aan de Isendoornstraat. Een afspraak maken is niet nodig. Vergeet niet de officiële 
dyslexieverklaring mee te nemen.  

 
Mevrouw Tiel Groenestege zorgt er ook voor dat je een dyslexiepas krijgt. Deze gebruik je op school 
tijdens lessen en toetsen. Je ontvang de pas in één van de eerste weken van het schooljaar. Mevrouw 
Tiel Groenestege vertelt je dan ook wat je precies met de pas kunt doen. 

 
Bring your own device (BYOD) 
Leerlingen hebben bij ons op school een laptop of tablet (device) nodig ter ondersteuning van hun 
lessen op Het Stedelijk.  
 

Op Het Stedelijk werken wij volgens het principe 
‘Bring your own device’ (BYOD). Dat betekent dat 
je zelf bepaalt welk device je meeneemt naar 
school. Wij schrijven dus niet voor wat voor een 
device dit moet zijn. Het hoeft ook geen nieuwe 
device te zijn. Wij hebben wel een aantal minimale 
eisen en ook hebben wij wat voor- en nadelen en 
tips voor je op een rijtje gezet. Deze zijn terug te 
vinden op onze website. De school adviseert 
ouder(s)/verzorger(s) die overwegen een nieuwe 
device aan te schaffen om een laptop te kopen.  

 

mailto:j.dejong@hetstedelijkzutphen.nl
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Op 11 juni organiseerden wij een ouderavond waarbij de Rent Company een aanbod deed om een 
laptop te huren of te kopen met een goed en uitgebreid servicepakket. Ook deze informatie is terug 
te vinden op de homepage van onze website.  
 
 
Benodigdheden voor school (dit is een indicatie) 

 

 Schoolagenda: wij werken met een papieren schoolagenda. Dit helpt je namelijk het beste bij het 
plannen van je huiswerk 

 Schriften (A4 lijntjes / A5 lijntjes / A4 hokjes 10mmx10mm) 

 Multomap 23-rings 

 Papier 23-gaats (lijntjes / hokjes 10mmx10mm) 

 Tabbladen (mag/kan ook aan het begin van het schooljaar gekocht worden) 

 Etui 

 Liniaal 30cm 

 Geodriehoek 16cm 

 Schaar 

 Lijmstift 

 Potloden grijs Hb, 2H en 4H 

 Zachte gum 

 Balpennen (drie kleuren) 

 Passer  

 Doosje kleurpotloden, 12 stuks 

 Puntenslijper 

 USB-stick 8/16G (merk maakt niet uit) 

 Schooltas 

 Kaftpapier 

 Gymtas 

 Gymkleding / gymschoenen (geen zwarte schoenzool) 

 Rekenmachine, Texas Instruments TI30XB Multiview (voor alle leerjaren) of Casio fx-82MS 
 
Bovenstaande schoolspullen zijn een indicatie van wat je nodig hebt tijdens een schooljaar. Koop in eerste instantie niet 
teveel schriften, papier en pennen. In de loop van het schooljaar kun je altijd nog materiaal kopen als dit nodig mocht zijn.  
 

Start nieuwe schooljaar 
Op dinsdag 28 augustus start voor jou het nieuwe schooljaar. Je begint dan niet direct met  lessen 
maar met een introductiemiddag. Aan het eind van de zomervakantie zetten wij ook nog informatie 
over de start van het schooljaar op onze website. Houd onze website www.hetstedelijkzutphen.nl 
dus goed in de gaten! Ook is het leuk en handig om onze Facebook pagina te volgen. Je blijft dan op 
de hoogte van allerlei activiteiten bij ons op school. 
 

 Maandagochtend 27 augustus is de introductiedag voor docenten. Jij hebt nog geen school.  

 Dinsdag 28 augustus is er een introductie voor alle leerlingen. Hoe laat je verwacht wordt en in 
welk lokaal je moet zijn, staat in de laatste vakantieweek op de website (natuurlijk wijzen wij je 
de weg).  

 Woensdag 29 augustus heb je les volgens rooster.  
 
 

http://www.hetstedelijkzutphen.nl/
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Kennismakingsavond 
Aan het begin van het schooljaar organiseren 
wij een kennismakingsavond voor de ouders 
van al onze nieuwe brugklassers. Tijdens deze 
avond maken je ouders kennis met de coach, de 
coördinator en de afdelingsleider. Ook maken 
zij kennis met de ouders van jouw klasgenoten. 
Direct aan het begin van het nieuwe schooljaar 
maken wij de data en tijden van de 
kennismakingsavond bekend en ontvangen je 
ouders daarvoor via de mail een uitnodiging. 
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Fijne vakantie en tot 28 augustus!  
 
De kennismakingsmiddag is achter de rug en wij hopen dat je een leuke middag hebt gehad. Je kent 
je klasgenoten en je coach nu al een beetje en ziet elkaar weer in de eerste schoolweek op 
dinsdagmorgen 28 augustus. 
 
Wij hopen dat de kennismakingsmiddag en de informatie in dit boekje jou een beetje helpen om 
straks met vertrouwen op onze school te beginnen.  
 
Wij wensen jou een leuke afsluiting van groep 8 en een hele fijne zomervakantie.  
Veel plezier, geniet ervan en tot dinsdag 28 augustus. 
 
Hartelijke groet, ook namens alle coaches, 
 
Janneke Veldhuis, afdelingsleider vakcollege 
Gerry Roeterdink, coördinator leerjaar 1 
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Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie en 
graag tot ziens in het nieuwe schooljaar 2018-2019! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Postadres  Bezoekadres 
Postbus 4036 Locatie Wijhofstraat  
7200 BA Zutphen Wijnhofstraat 1    
  7203 DV Zutphen  
  T 0575-590909    
  E info@hetstedelijkzutphen.nl  
 

www.hetstedelijkzutphen.nl 
 
 
De tekst in dit boekje is met de grootst mogelijke zorg samengesteld;  
wijzigingen en typefouten voorbehouden. 
 
 

 


