Het Stedelijk Nieuws
Nieuwsbrief voor ouders, november 2018

Er ligt weer een mooie gevulde nieuwsbrief met allerhande informatie. We kijken vooruit naar de
periode tot de kerstvakantie en we blikken met een korte fotoserie terug op de activiteitenweek van
oktober. November lijkt altijd wat rustiger zo in de aanloop naar de decembermaand, maar schijn
bedriegt. De leerlingen hebben net hun toetsweek achter de rug en intern wordt er hard gewerkt en
(mee)gedacht door ouders en medewerkers aan de verdere vorming en inrichting van de nieuwe
school in Zutphen. In afwachting van de nieuwe naam die binnenkort gekozen wordt, gebruiken we
de werknaam DNZS, wat staat voor De Nieuwe Zutphense School. Uiteraard houden we u van alle
ontwikkelingen nauwgezet op de hoogte.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u het ‘schoolplan Het Stedelijk Lyceum 2018-2021’. Het
schoolplan is besproken met en vastgesteld door de MR.

Vuurwerk
Ieder jaar levert het afsteken van vuurwerk gevaarlijke situaties op. Zo komt het voor dat vuurwerk
te snel afgaat of naar alle kanten schiet met ernstige brandwonden tot gevolg. Verder ondervinden
met name ouderen en mensen met huisdieren hiervan geluidsoverlast.
Om het vuurwerkprobleem in te dammen mag er slechts een beperkte tijd vuurwerk worden
afgestoken. Het is toegestaan vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
Op onze school zullen wij in de komende periode extra alert zijn op het
ongeoorloofd afsteken of het in bezit hebben van vuurwerk. Indien
leerlingen op of rond de school betrapt worden op het afsteken of in
bezit hebben van vuurwerk, zullen de leerlingen geschorst worden en
zal er melding gemaakt worden aan de politie/Halt. We hanteren
hiertoe een zogenaamd zero tolerance beleid. Dit betekent dat we
geen onderscheid maken tussen vuurwerk uit de categorie 1 of 2.
Alle leerlingen hebben via som een brief ontvangen waarin
bovenstaande wordt uitgelegd, toch willen wij u vragen om dit uw kind
nog eens onder de aandacht te brengen. Samen werken wij aan een
veilige school!

Goede doelenactie Het Stedelijk
De dagen voor de kerstvakantie staan traditiegetrouw in het teken van activiteiten voor het goede
doel. Ook dit jaar hebben wij weer twee doelen geselecteerd waarvoor de leerlingen geld gaan
inzamelen:
-

Join 4 Energy
Buddy to buddy Zutphen

Op donderdag 20 december organiseren we marathons voor deze goede doelen. Leerlingen doen op
deze dag mee aan één marathon (vier uur of langer) met als doel om samen zoveel mogelijk geld in
te zamelen. Daarnaast organiseren we ook weer de zaalvoetbalmarathon in de Hanzehal, waarbij een
docententeam tien uur lang voetbalt tegen veertig verschillende leerlingenteams. Als afsluiting van
deze geweldige dag houden we een radio 538 drive in show op onze school in de grote aula. Verdere
info over het inschrijven van de marathons en het schoolfeest volgt.
Vrijdag 21 december sluiten we het jaar op een leuke manier af met de klas, te beginnen met een
lekker kerstontbijt.

Project Technasium
Volgende week starten we voor het vak Onderzoek & Ontwerpen in klas 2 met een nieuw project. De
kick-off van dit nieuwe project vindt op locatie plaats, namelijk bij Burton Car, de opdrachtgever van
het nieuwe project. Burton Car zal het een en ander en laten zien en vertellen over hun bedrijf.
Daarnaast legt Burton Car tijdens de kick-off de opdracht inhoudelijk uit: het ontwerp van nieuwe
promotietent.
Wij kijken als O&O sectie uit naar een mooi en divers project voor onze leerlingen.

Gezocht technische helden!
Voor al onze open podium avonden (denk aan Stedelijk on Stage en de musical) zoeken wij
ouders/tantes/ooms/broers/zussen die affiniteit hebben met licht & geluid. We zoeken nu iemand
die met ons mee wil denken, omdat we het in de toekomst graag in eigen beheer willen hebben en
niet meer willen uitbesteden. Het gaat dan om het op- en afbouwen, bedienen, bedenken van een
lichtplan en dergelijke taken. Alles wat komt kijken bij de techniek van dit soort avonden.
Vindt u het leuk om hier met ons over mee te denken of om ons te helpen, stuur dan een mailtje
naar Nikita Nieuwkerk! (n.nieuwkerk@hetstedelijkzutphen.nl)

Trailervoorstelling KIDS
Donderdag 22 en vrijdag 23 november komt Toneelgroep Oostpool bij ons op school met de
voorstelling KIDS. Klas 3 t/m 6 van het lyceum gaan hier naartoe; de voorstelling wordt gespeeld in
een tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer die bij school komt te staan.

KIDS is een voorstelling over het opzoeken van grenzen. Waar ligt voor jou de grens? En wat gebeurt
er als jijzelf of iemand anders over de grens heengaat?
De leerlingen worden deze week en aankomende week voorbereid op het zien van de voorstelling
tijdens een maatwerkuur. Na het zien van KIDS wordt de voorstelling nog nabesproken met een van
de docenten.

Acteurs in de klas
Maandag 19, donderdag 28 en vrijdag 29 november komt Toneelgroep Oostpool bij ons op school
met de voorstelling Acteurs in de klas. Klas 1 & 2 van het Lyceum gaan hier naartoe; de voorstelling
wordt gespeeld in een klaslokaal.
Acteurs in de klas is een voorstelling over theater. Wat is theater nu eigenlijk? Wat is echt en wat is
niet echt? Wat is de functie van theater?
De week na de voorstelling bespreken we de voorstelling kort na in de dramalessen.

Van de oudergeleding MR
De eerste bijeenkomst in het schooljaar 2018-2019 vond plaats op 10 september. Het onderwerp
was de nieuwe Zutphense school. Arnold van Gessel gaf toelichting op de plannen die gemaakt zijn
op basis van de ontwikkelavonden met ouders, leerlingen en medewerkers van zowel Het Stedelijk
als het Baudartius. Tijdens deze avonden zijn vragen gesteld en beantwoord die geholpen hebben bij
het realiseren van de plannen voor de nieuwe school.
Na de presentatie en antwoorden op nog wat vragen, heeft de MR ingestemd met de start van een
brugklas per 1 augustus 2019.
De eerste MR-vergadering vond plaats op 25 september. Tijdens de vaste vergaderpunten
(mededelingen directie, instemming gevraagd, advies/discussie, informatie) zijn o.a. de volgende
onderwerpen aan de orde geweest:
het Technasium, het schoolplan voor de inspectie, management rapportages, de schoolgids, het
examenreglement, de maatwerkuren en het maatwerkurenrooster, de uitkomsten van de diverse
enquêtes van vorig schooljaar, de informatie rondom het profiel werkstuk en het verplaatsten van
lessen naar tussenuren. Over de diverse onderwerpen bent u inmiddels of wordt u binnenkort
geïnformeerd via de nieuwsbrief.
Dinsdag 30 oktober j.l. is de Medezeggenschapsraad van Het Stedelijk opnieuw bijeen geweest. Op
de agenda stond een aantal onderwerpen.
 Zo zijn zowel het schoolplan als de schoolgids besproken. De eerste geeft richting aan de
koers die de school de komende periode wil gaan varen. De schoolgids is vooral bedoeld als
verzamelplaats voor informatie. Over beide documenten is advies uitgebracht om ze
duidelijker en eenduidiger te maken. Deze adviezen worden momenteel verwerkt.
 Daarnaast is er gesproken over de manier waarop er met leerlingen moet worden omgegaan
die gedurende het lopende schooljaar worden aangemeld. In principe vindt Het Stedelijk het
niet wenselijk dat deze zogenaamde zij-instromers de overstap maken wanneer het
schooljaar al begonnen is. Toch zijn er situaties denkbaar dat dit toch niet anders kan (denk
bijvoorbeeld aan een leerling die met zijn ouders naar Zutphen verhuist of een leerling die
ernstig gepest wordt). Er bestaat voor deze gevallen een duidelijk protocol/handelswijze die









houvast biedt. Wel is het advies gegeven om nadrukkelijk na te gaan waarom een leerling wil
overstappen. Er wordt een checklist ontwikkeld om in deze gevallen te kunnen gebruiken. Dit
alles om de nieuwe leerling beter te kunnen begeleiden op zijn/haar nieuwe school.
Om leerlingen goed te kunnen begeleiden is het belangrijk dat SOM-Today goed wordt
bijgehouden. Ook deze wens onderschrijven wij als ouders natuurlijk.
Ook is de MR geïnformeerd over de schoolresultaten. Over het algemeen zijn de
verwachtingen positief. Daar waar zorgen leven zijn de afgelopen periode gesprekken
gevoerd met de betreffende leerlingen en hun ouders waarbij afspraken en adviezen zijn
gegeven om de betreffende leerlingen sterker naar het eindexamen te leiden. In het
verlengde hiervan hebben wij als ouders nogmaals onder de aandacht gebracht dat wij het
belangrijk vinden dat leerlingen gericht(er) worden ondersteund en geholpen wanneer zij
een herkansing gaan maken.
Tevens is de manier waarop de maatwerkuren worden ingevuld ter sprake gebracht.
Afgesproken is dat zowel de manier van opgeven voor deze uren als wel de invulling ervan
nog eens tegen het licht gehouden wordt. Dit vinden wij als ouders erg belangrijk. Ook
hebben wij als ouders aangegeven dat wij merken dat docenten verschillend denken over
wat “maatwerk bieden” inhoudt. Wij zouden het goed vinden wanneer ook dit tegen het
licht gehouden wordt.
Verder zijn wij geïnformeerd over de voortgang van het proces om toe te groeien naar een
nieuwe school. Er zijn enkele mooie initiatieven benoemd die docenten van het Baudartius
en Het Stedelijk gezamenlijk hebben opgepakt en aan het uitwerken zijn.
Een laatste onderwerp dat wij via deze weg graag onder de aandacht brengen is het gebruik
van social media door leerlingen. Het komt soms voor dat beeldmateriaal van zowel
leerlingen als medewerkers van school, zonder hun toestemming, verschijnen op deze
nieuwe media. Dit staat niet allen op gespannen voet met de nieuwe privacywet; wij vinden
het ook immoreel. Wij willen u daarom verzoeken alert te zijn op het gedrag van uw
zoon/dochter in deze. Het is belangrijk dat school een veilige plaats is. Ongewenst gebruik
van social media kan deze veiligheid ondermijnen. Wij moedigen u graag aan dit onderwerp
met uw zoon/dochter te bespreken.

Zowel de docenten, de leerlingen als de ouders stellen zich altijd kritisch op tijdens de MR
vergaderingen. Er wordt om uitleg gevraagd, er worden veel vragen gesteld en voorstellen gedaan
door de MR. Naar aanleiding daarvan worden er regelmatig zaken bijgesteld, gewijzigd of nader
onderzocht door de directie.
En dan nog dit. Met ingang van het volgende schooljaar komt er een plek vrij in de MR voor een
ouder. Wilt u meepraten over het (gevoerde) beleid van de school van onze kinderen? Dan nodigen
wij u graag uit om u aan te melden. U ontvangt hier in de loop van dit schooljaar nog een officieel
bericht over, maar via deze weg doen wij graag alvast een vooraankondiging. Wilt u meer weten over
het werk van de MR? Of wilt u zaken bespreekbaar (laten) maken? Wij horen graag van u.
Jasper de Boer, Hanneke van Steenbergen en Marianne van den Brink
Heeft u vragen of wilt u ergens extra aandacht voor? Stuur dan een e-mail naar:
mr-ouders@hetstedelijkzutphen.nl.

Extra handjes…
Het is bijna een maandelijks terugkerend onderdeel van onze nieuwsbrief: een oproep voor
vrijwilligers in allerlei soorten functies. Deze maand weer een paar oproepen. Van harte aanbevolen!
Werkplaatsbeheerder technasium
Op het Technasium hebben wij een vacature voor een WERKPLAATSBEHEERDER. Van de vrijwilliger
wordt verwacht dat hij/zij affiniteit heeft met het werken met kinderen/pubers, een technische
opleiding heeft gehad en veilig met diverse machines in de werkplaats kan werken. Wij denken
daarbij aan ouderen uit de (machine)bouw, automonteurs of installateurs. De functie kan ook
vervuld worden door twee personen in deeltijd. Aanmelden of meer informatie voor deze functie kan
bij Henry Brinkman, h.brinkman@hetstedelijkzutphen.nl
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
over het algemeen snel thuis voelen.
Wij zoeken met name ondersteuning op:
Maandagmiddag van 13.00 – 15.30 uur
Dinsdagmiddag van 12.30 – 15.30 uur
Vrijdagmiddag van 12.00 – 14.30 uur

Heeft u belangstelling? Graag ontvangt onze mediathecaris Sabine Daalder een mailtje met kort CV,
s.daalder@hetstedelijkzutphen.nl
Conciërge
Wij zoeken een avondconciërge voor gemiddeld twee avonden per maand. Werkzaamheden bestaan
onder meer uit het openen en afsluiten van de school, gastheer of –vrouw zijn, koffie/thee schenken.
Voor meer informatie of opgave kunt u mailen naar Hans Tieltjes h.tieltjes@hetstedelijkzutphen.nl

Nieuws van de decaan
Afgelopen dinsdag 6 november hebben we de MBO info gehad! Een mooie avond met veel
voorlichtingen, veel leerlingen & ouders. Wij hebben mooie gesprekken gehoord over studiekeuze,
we hebben elkaar ontmoet en we zijn geïnformeerd over veel MBO opleidingen. Leerlingen kunnen
in het loopbaandossier een verslag maken van deze avond (www.mijnloopbaandossier.nl). Nu op
naar de open dagen! Komende week worden de open dagen kalenders uitgedeeld aan alle derde en
vierde klassen. In deze link de open dagen kalender.
Ook havo- en vwo-leerlingen bezoeken de komende tijd open dagen. De eerste open dagen van het
hoger onderwijs zijn al geweest. Leuk om enthousiaste leerlingen terug te zien met hun bevindingen:
soms enthousiast over een opleiding maar regelmatig wordt ook duidelijk dat deze opleiding niet bij
hun past. De open dagen van het hoger onderwijs staan op Studiekeuze123.
Deze week zijn wij op het decanaat druk met de voorbereidingen voor de oud-leerlingenavond. Deze
wordt gehouden op vrijdagavond 30 november. Op deze avond kunnen onze leerlingen luisteren
naar de verhalen van onze oud-leerlingen over studeren, studiekeuze maar bijvoorbeeld ook over het
op kamers gaan en studiebekostiging. Onze oud-leerlingen zijn enthousiast en wij hopen natuurlijk
op een groot aantal enthousiaste bezoekers (leerlingen en ouders)! Leerlingen moeten zich
aanmelden voor de voorlichtingen, dan weten onze oud-leerlingen hoeveel toehoorders zij kunnen
verwachten. In deze link het aanmeldingsformulier.
De informatieavond over de profielkeuze voor G3/A3 op woensdag 12 december a.s. begint om
18.30 uur en die van H3 om 19.45 uur. Deze informatieavond is op dezelfde avond als de
coachgesprekken.
Radboud Ouderavond 8 november
Zit je kind in de bovenbouw van het vwo? En wil je je kind ondersteunen bij het keuzeproces en wil je
persoonlijk geïnformeerd worden over studeren aan een universiteit? Dan nodigen we je van harte
uit op de Radboud Ouderavond op donderdag 8 november op de Nijmeegse campus. Een greep uit
de onderwerpen van de avond:
 De overgang van vwo naar universiteit
 Je rol als studiekeuzecoach
 Selectie & Plaatsing bij opleidingen met een numerus fixus
 Op www.ru.nl/ouders lees je meer informatie en kun je je aanmelden.

Save the date: Opleidingsevent 18 januari 2019
Een baan in de zorg, iets voor jou?... ontdek het in het Deventer Ziekenhuis!
Het Deventer Ziekenhuis organiseert op vrijdag 18 januari 2019 weer een uniek Opleidingsevent voor
alle scholieren van vmbo, mbo, havo en vwo. Bedoeld om sfeer te proeven en kennis te maken met
verschillende banen die er in het ziekenhuis zijn. Medewerkers vertellen hier persoonlijk over en
vanuit Saxion, Aventus en het Teaching Hospital Deventer wordt informatie gegeven over passende
opleidingen en leer-werktrajecten. Het Opleidingsevent in het Deventer Ziekenhuis is op 18 januari
2019 van 15.00 - 17.30 uur.

SoS Klassiek
Zet de datum alvast in uw agenda! De audities zijn op 27 november, maar 18 december belooft weer
een mooie avond met prachtige muziek te worden. Een winterwonderavond vlak voor kerst…

Activiteitenweek
De week voor de herfstvakantie stond bol van de activiteiten: een dagtrip naar Amsterdam, een kijkje
op het Binnenhof in Den Haag, een zeilweek in Friesland en buitenlandse reizen naar Engeland,
Berlijn en Rome. De thuisblijvers werkten aan hun profielwerkstuk en waren actief op de sportdagen.
Hieronder een kleine selectie uit de foto’s van de verschillende activiteiten, op facebook vindt u nog
veel meer foto’s van deze geslaagde week!

Rondkijken op Het Binnenhof

Dwalen door Berlijn en Rome

Cambridge vanaf het water

Zonnig zeilkamp

Workshop ‘dromen, durven, doen’

Planning
Datum
22 november
27 november
28 november
30 november
3 december
4 december
5 t/m 7 december
12 december
12 december
13 december
13 december
18 december
19 december
19 december
20 december
20 december
21 december
24 december t/m 4
januari

Activiteit
Presentatie profielwerkstukken
Auditie SoS Klassiek
Organisatiedag. Vrij voor leerlingen zonder taak
Oud-leerlingavond
M2+M3: informatieavond profielkeuze
MR vergadering
Inhaal/herkansing toetsweek 1
Lyceum 3: informatieavond pakketkeuze
Coachgesprekken – ‘s avonds
Coachgesprekken. Vrij voor leerlingen zonder taak
Lyceum 3: informatieavond voor leerlingen en ouders over de
profielkeuze (zie hierboven, nieuws van de decaan)
SoS Klassiek
Lyceum 3: Münster
H4+V4: Amsterdam
Dalton sport- en cultuurdag
Schoolfeest
Kerstontbijt
KERSTVAKANTIE

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 medio december.
Nieuw e-mailadres? Dan verzoeken wij u dit zelf aan te passen in SOM. 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

