Nieuwsbrief voor ouders, september 2018

We zijn weer geland..!
Na een prachtige zomer zijn we inmiddels geland in het
nieuwe schooljaar 2018-2019. Twee weken school zitten
erop. We stellen vast dat het een bijna vlekkeloze
landing was en dat iedereen inmiddels zijn draai al goed
vindt. Veel nieuwe collega’s maakten kennis met elkaar,
met hun nieuwe collega’s, met de school en inmiddels
met onze leerlingen. Ook de collega’s die al wat langer
op school meedraaien, zijn goed opgestart. En last but
not least onze leerlingen, uw kinderen. Op 27 augustus
was er een introductiemiddag voor allemaal. Op 28
augustus was school weer school met de start van de
lessen.
We merken aan onze 150 lyceumbrugklassers en 60 mavobrugklassers dat ‘klaar voor de brugklas’
ervoor zorgde dat ze de weg in school heel goed vinden. We hoeven nauwelijks de weg te wijzen.
Natuurlijk moet er nu geleerd en gewerkt worden. Docenten en vooral hun coaches helpen hen
daarbij. Ook de hulp van ouders is erg belangrijk. Tijdens de kennismakingsavonden voor ouders
komen de coaches daar op terug. Samen, leerling-ouder(s)-coach maken we er een goed jaar van.
Voor de meeste andere leerlingen van klas 2 en hoger is de gang naar Het Stedelijk inmiddels een
vertrouwde gang. Ze weten de weg, weten wat er van hen verwacht wordt en dat ze na een heerlijke
zomer weer aan het werk moeten.
Nieuw dit jaar is dat onze leerlingen van het vakcollege allemaal gestart zijn op onze locatie
Wijnhofstraat. De Wijnhofstraat gaat samen met ’t Beeckland uit Vorden verder als zelfstandige
vmbo-school. Met een prachtig nieuw onderwijsconcept wordt vorm gegeven aan een nieuw,
regionaal vmbo. Om dit proces goed aan te sturen is er ook een directeur benoemd voor deze
nieuwe school. Roos Willemsen heeft per 1 augustus jongstleden het roer van Arnold van Gessel
overgenomen. Arnold van Gessel blijft rector en eindverantwoordelijk voor de locatie
Isendoornstraat, waar alle mavo- en lyceumleerlingen hun lessen volgen. Ook in de communicatie
gaan de twee locaties hun eigen pad volgen. Deze eerste nieuwsbrief is tevens de eerste met alleen
nieuws over de Isendoornstraat.

De start van het schooljaar werd overschaduwd door het overlijden van onze collega Monika Rook,
een lege plek…. In de teams stonden we hier samen bij stil. De coaches stonden er met hun klassen
bij stil. Ieder nam op zijn eigen manier afscheid van Monika. Op Memori zetten veel leerlingen,
ouders en collega’s een mooie boodschap voor Monika en haar dochter Vareen en op school was een
gedenkhoekje, waar iedereen die dat wilde wat kon schrijven of gewoon even stil kon zitten. We
zorgen dat Vareen alle mooie herinneringen die jullie deelden, krijgt.
Met een ingrijpende gebeurtenis als deze realiseren we ons dat we elkaar nodig hebben op vele
fronten. Dat geldt buiten school en zeker ook op school. Samen gaan we op pad in 2018-2019. We
wensen iedereen, leerlingen, ouders, collega’s daarbij veel succes en natuurlijk plezier.
Ouders maken kennis
Bij de start van een schooljaar horen ook de kennismakingsavonden waarop ouders nader kennis
maken met de coaches, met de school en met ouders van medeleerlingen. Er was enige
miscommunicatie in de uitnodiging lyceum bovenbouw. Onze excuses daarvoor. De data en tijden
zijn als volgt:
Lyceum onderbouw: klas 1, 2 en 3
Datum
Tijd
Leerjaar
11 september
18.30
Klas 1 (inloop vanaf 18.15 uur)
19.00
Klas 2 (plenair informatie over reis naar Engeland)
19.45
Klas 3 (plenair informatie over profielkeuze)
Mavo
Datum
12 september

Tijd
19.00
19.30
20.00

Leerjaar
Mavo-XL 1 (inloop vanaf 18.45 uur)
Mavo-XL 2
Mavo 3 en 4 (met plenair uitleg over pta)

Lyceum bovenbouw: klas 4, 5 en 6
Datum
Tijd
Leerjaar
19 september
18.30
Havo 4 en vwo 4 (inloop vanaf 18.15 uur; plenair informatie over
pta; havo Berlijn)
19.15
Vwo 5 (plenair informatie over Rome)
20.00
Havo 5 en vwo 6
Leerlingen komen mee i.v.m. voorlichting over hbo/wo
We zien u graag!
Belangrijke documenten
Op onze website onder documenten (button rechtsboven) vindt u ons nieuwe bevorderingsbeleid
2018-2021. U vindt daar ook de nieuwe schoolgids 2018-2019 en tal van andere documenten. De
praktische schoolzaken worden momenteel ge-update. Tip: raadpleeg regelmatig onze website
www.hetstedelijkzutphen.nl
Stedelijk in het nieuws
Er zijn steeds meer scholen die ons raadplegen over ons onderwijsconcept. De verhalen over
coaching en maatwerk verspreiden zich tot ver buiten Zutphen. Vlak voor de zomervakantie
verscheen er een mooi artikel over maatwerk https://www.vo-raad.nl/artikelen/413.

Nieuw Zutphens Peil – 21 september
Een literair festival voor 700 scholieren op unieke locaties in Zutphen
Op 21 september, de eerste dag van de Boekenweek voor jongeren, vindt de allereerste editie van
literatuurfestival Nieuw Zutphens Peil plaats, een cultureel initiatief van Boekhandel Van Someren &
Ten Bosch en de vier middelbare scholen van Zutphen. Nieuw Zutphens Peil is een uniek evenement
voor alle ruim 700 vijfdeklassers havo en vwo. De leerlingen maken die dag op verschillende, veelal
bijzondere locaties kennis met vijftien bekende Nederlandse schrijvers, onder wie Adriaan van Dis,
Tjitske Jansen, Alex Boogers en Marieke Lucas Rijneveld. Het festival opent om 10.00 uur op het
publieke plein voor het stadhuis, met muziek van leerlingen, een welkom van de burgemeester en
een speciaal voor dit festival geschreven rap van de Zutphense en inmiddels landelijk bekende rapper
Pjotr Golsteyn. Daarna verspreiden de leerlingen zich in groepen van 50 door de stad, voor een route
langs drie auteurs.
(Werk)boeken van Van Dijk
Via Van Dijk heeft u de boeken en werkboeken van uw kind(eren) besteld en inmiddels ontvangen.
De kosten voor het pakket zijn voor de school. Echter, de verantwoordelijkheid voor de boeken is
vanaf het moment van leveren voor uw kind(eren) en voor u. Op de pakbon die bij het pakket
geleverd wordt, staat duidelijk vermeld welke boeken aan het einde van het schooljaar ingeleverd
moeten worden. Het is dus belangrijk om thuis samen te checken of eventueel geleverde
werkboeken weer ingeleverd moeten worden (dan mag er dus niet in geschreven worden) of dat ze
niet ingeleverd hoeven te worden. Mocht uw kind het toch heel prettig vinden om in werkboeken te
schrijven, dan kunt u hem/haar uiteraard zelf toestemming daar voor geven maar dan worden de
kosten voor het werkboek aan het einde van het schooljaar bij u in rekening gebracht.
Tweede belangrijke punt is dat de boeken er op het moment van inleveren netjes uit moeten zien.
Beschadiging door bijvoorbeeld water, omdat er in geschreven is of verkreukelde kaften zijn voor uw
rekening. Op de website van Van Dijk kunt u dit alles nog eens nalezen.
Kennismaking
We kijken terug op een geslaagde kennismakingsdag met onze nieuwe collega’s. Zij maakten kennis
met Het Stedelijk, met elkaar en met hun nieuwe collega’s. Op hun introductieprogramma stonden
workshops SOM, maatwerk, Dalton en natuurlijk een actief onderdeel, spellen groepsdynamica.

Naar school in de vakantie
Terwijl menigeen in de zomer lekker aan het strand, de camping of elders vertoefde ging ik naar
school. Beetje gestoord zou je misschien zeggen. Niet als je bedenkt dat deze scholen aan de andere
kant van de aardbol zijn.

Met een groep van negen Nederlandse docenten ging ik naar Cebu City op de Filipijnen om daar een
vijftal scholen te bezoeken, één Elementary School en vier High Schools. Doelen waren om te zien
hoe onderwijs ook anders kan, onder heel andere omstandigheden, maar ook om te zoeken naar
mogelijkheden tot samenwerking.
Laat ik eerst iets zeggen over de situatie rond de scholen. Vergeleken bij Cebu City is de
Isendoornstraat om acht uur ’s ochtends een verlaten dorpsstraat. Stampvolle straten vol met auto’s,
brommertaxi’s en Jeepneys (soort busjes waar de passagiers in gepropt zijn of aan hangen). Via al
deze middelen komen de leerlingen maandag op hun school waar eerst een uitgebreide
welkomstceremonie plaatsvindt, inclusief zegen en toespraak door de directrice en muziek en dans
door enkele leerlingen. Op alle scholen werden wij zeer hartelijk ontvangen door het personeel en
vaak met muziek en dans door groepen leerlingen. Natuurlijk mochten wij lessen bijwonen: grote
klassen, in lokalen met altijd open ramen (het is daar nooit koud). Het is wel bijzonder als je van elk
van dertig kleine kinderen persoonlijk de zegen krijgt. Of als bij onze binnenkomst de hele klas
opstaat en in koor roept: good morning visitors! En als er dan één tussen is die zegt: goedemorgen!
Maar nu de lessen, want daar kwamen we voor. Sommige zaken zijn precies als bij ons: het Filipijnse
Periodiek Systeem is hetzelfde, evenals het hellingproefje met de karretjes dat wij bij natuurkunde
doen. Toch valt het op hoe men met beperkte middelen ook mooie dingen kan bereiken. Een
eenvoudige waterkoker is de basis van een natuurkundeles over verdamping. Waar bij ons dure
modellen achterin het biologielokaal staan, staan ze hier ook, maar nu door de leerlingen
vervaardigd en zeer gedetailleerd. En ook zagen we het resultaat van diverse ontwerpopdrachten,
zoals karretjes met straalaandrijving gemaakt van eenvoudige materialen.
Maar bovenal: de hartelijkheid en het enthousiasme van met name de leerlingen zijn
hartverwarmend. Net Het Stedelijk wil ik eigenlijk zeggen. Het resulteerde bij een van de scholen in
een spontane volleybalwedstrijd tussen Nederlandse en Filipijnse docenten, aangemoedigd door een
grote groep leerlingen. Er waren ook officiële momenten. En daar zijn de Filipijnen goed in.
We kregen een lezing met lichtbeelden over het Filipijnse onderwijssysteem en er is plechtig een
convenant getekend waarin Filipijnse en Nederlandse scholen zich voornemen tot samenwerken.

Ook directe samenwerking tussen klassen, bijv. via social media zit in de plannen. Maar een groot
buffet als lunch voor de gasten, compleet met speenvarken, daar zullen wij niet zo gauw aan
beginnen denk ik. Net zo min als een vingerafdrukscanner voor de docent voordat hij de klas
binnengaat.
Nu we toch in de Filipijnen waren, zijn we ook maar de toerist gaan uithangen. De tweede week
hebben we aan tropisch strand gelegen, gezwommen met walvishaaien, gekanood tussen
glimwormen en een waterval beklommen. Ja.., het is afzien in het onderwijs.
Paul Goedheer
Kennismakingsmiddag
Niet alleen onze nieuwe docenten hadden een geslaagde kennismaking, ook alle brugklassen hadden
een leuke middag waarin we elkaar wat beter leerden kennen.

Alle mavo brugklassers

H1a

A1a

G1b

Uitspraak van een kersverse brugklasser
Ik vind alles leuk, behalve de zware tas..... en huiswerk.

Gastsprekers
Als voorbereiding op de Berlijnreis hebben wij twee gastsprekers
uitgenodigd via het herinneringscentrum Westerbork. Het gaat om
Fanny Heymann en Carolien Zimmermann.
Fanny Heymann, geboren 1942, is joodse overlevende van de
Tweede Wereldoorlog en ervaren gastspreker voor het Landelijk
Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden.
Carolien Zimmermann, geboren 1970 in Berlijn, is theatermaker en
kleindochter van een Duitse nazi en een Nederlandse
verzetsstrijder.
“Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I will meet you there.” (Rumi)
Fanny en Carolien zullen op 4 oktober as. een duo-les verzorgen met als titel: ‘Je eigen kijk op de
oorlog’. Het doel van deze gastles is om de oorlog in alle nuances dichterbij te brengen. Fanny en
Carolien nodigen leerlingen uit om vragen te stellen en morele dilemma’s te bediscussiëren,
waardoor de invloed van de oorlog – ook op latere generaties – bewust en persoonlijk wordt.
Als voorbereiding op deze lessen gaan de leerlingen aan het werk met een aantal trefwoorden zoals:
oorlog, hoe reageren mensen op oorlogssituaties, wat is identiteit, jodenvervolging, verzet,
gijzelaars.
Vanuit het project “Blik op de muur” is een gastspreker uitgenodigd uit de voormalige DDR of iemand
die daar een tijdje heeft gewoond.
Het is nog niet bevestigd of deze spreker inderdaad komt. De gastspreker verzorgt een gastles vanuit
zijn eigen ervaringen.
Namens de secties Duits en geschiedenis/maatschappijleer.

Studiekeuze stripboek
Jongeren praten graag met hun familie over studiekeuze. Een
goede studiekeuze maken valt niet mee. 30% van de jongeren
maakt helaas een verkeerde keuze en moet stoppen in het
eerste studiejaar. Om het gesprek over studiekeuze te
vergemakkelijken is er van het studiekeuze-proces een
stripboek gemaakt. Het Studiekeuze Stripboek laat op een
luchtige manier de stappen in het studiekeuzeproces zien. Aan
de hand van strips en tips kunt u hier een gesprek over hebben
met uw zoon of dochter. Bij elke strip zijn er vijf tips. Er is ook
een verdiepend achtergrondartikel. U kunt het stripboek gratis
en zonder verdere verplichtingen downloaden.
Studiekeuze Stripboek downloaden

Wie komt ons helpen..?
Balie- en receptie
We zijn vorig schooljaar gestart met de inzet van enkele vrijwilligers
die ons tijdens pauzes en eventueel tijdens ziekte ondersteunen bij
receptiewerkzaamheden. Wij zijn heel blij met hun inzet! Om ons
team van medewerkers en vrijwilligers flexibel en op peil te houden,
kunnen we nog wel wat versterking gebruiken.
Wat vragen we? In de eerste plaats neemt u gedurende de
lunchpauze van onze receptiemedewerker de telefoon en balie waar
en houdt u samen met andere collega’s tijdens de pauze van de
leerlingen een oogje in het zeil in de Grote beer. Daarnaast hopen we op uw aanwezigheid als
gastvrouw- of heer bij activiteiten zoals informatieavonden, open huizen etc. Inzet is uiteraard in
overleg, waarbij wij voor vervanging tijdens lunchpauzes wel de voorkeur uitspreken voor een vaste
dag in de week. Als u meer wilt weten mailt u dan gerust naar Riet van der Wenden,
r.vanderwenden@hetstedelijkzutphen.nl
Mediatheek
Wij zoeken nog enthousiaste ouders die willen helpen in de mediatheek. Vindt u het leuk om met
jongeren, boeken en computers om te gaan? Kom ons dan assisteren in de mediatheek.
De werkzaamheden omvatten onder meer: uitlenen en innemen van boeken, toezicht houden
volgens de huisregels, het beantwoorden van vragen van de leerlingen, opruimen en ordenen van
teruggebrachte materialen. En dat alles in een prettige sfeer, waarbij leerlingen zich snel thuis
voelen.
Wij zoeken met name ondersteuning op:
Maandagmiddag van 13.00 – 15.30 uur
Vrijdagmiddag van 12.00 – 14.30 uur
Heeft u belangstelling? Graag ontvangen wij een mailtje met kort CV.
Sabine Daalder, mediathecaris
s.daalder@hetstedelijkzutphen.nl

Voetbaltoernooi brugklassen
Op woensdag 26 september is weer het jaarlijkse voetbaltoernooi voor 1e klassen van alle Zutphense
scholen. Dit zal plaatsvinden bij FC Zutphen van 12.30 - 16.15 uur. Deelname is op vrijwillige basis en
opgave gebeurt bij de gymdocent. De leerlingen die niet gaan voetballen volgen gewoon les volgens
rooster. De wedstrijden worden gespeeld op een half veld, 7 tegen 7, inclusief keeper. Er is een
aparte jongens/meiden competitie.

Planning
Datum
11 september
12 september
19 september
21 september
25 september
26 september
2 oktober
9 oktober
15 oktober
22 oktober

Activiteit
Kennismakingsavond lyceum 1, 2, 3
Kennismakingsavond mavo
Kennismakingsavond lyceum 4, 5, 6
Literair festival Nieuw Zutphens Peil
Coachgesprek 1 (tevens de avond van 24 september)
Zutphense brugklasvoetbaltoernooi op de velden van FC Zutphen
Schoolfotograaf
Organisatiedag. Vrij voor leerlingen die geen taak hebben.
Activiteitenweek
Herfstvakantie t/m 26 oktober

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 volgende digitale nieuwsbrief verschijnt de eerste week van oktober.
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

