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Herfst 
Vanuit de lange lome zomer zijn we zachtjes de herfst ingegleden. We 
moeten nog wel even wennen aan de jas aan en regenjas mee. Eind deze 
maand mogen we alweer genieten van een weekje vakantie waarin in 
het laatste weekend de wintertijd ingaat. Maar voor de herfstvakantie 
eerst de activiteitenweek waarin veel klassen op reis gaan. Altijd 
spannend! Hieronder geven we een overzicht van alle activiteiten die 
week. Wij wensen iedereen natuurlijk een geweldig fijne en reuze 
gezellige week én herfstvakantie!  
 
 
Activiteitenweek  
De week voor de herfstvakantie (15 t/m 19 oktober) is de activiteitenweek op de locatie 
Isendoornstraat. Alle mavoleerlingen hebben maandag 15 oktober nog les volgens rooster. Voor 
lyceum nemen de activiteiten de hele week in beslag. Wat gaan we doen? 
 
Mavo-XL 1:  aan de slag met beroepsvaardigheden (“wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik”) en een 
sportdag 
Mavo-XL 2:  activiteiten in het kader van de Gouden Eeuw (geocaching, excursie naar Amsterdam,  
  meeloopdag, sportdag) 
Mavo 3:  zeilweek in Friesland 
Mavo 4:  aan de slag met het profielwerkstuk, organisatie sportdag leerjaar 1 en 2 
Lyceum 1:  aan de slag met het thema burgerschap (met name discriminatie, politiek en vrijheid)  
  met een excursie naar Den Haag 
Lyceum 2:  op reis naar Engeland 
Lyceum 3:  een week in het teken van de profielkeuze met twee dagen stage 
Havo 4:  op reis naar Berlijn 
Vwo 4:   “Wiskunst” (=wiskunde+CKV) 
Havo 5:  aan de slag met het profielwerkstuk 
Vwo 5:  op reis naar Rome 
Vwo 6:   aan de slag met het profielwerkstuk 
 
Driehoeksgesprekken: leerling – ouder – coach 

Op maandagavond 24 september en dinsdag 25 september vonden de 
eerste driehoeksgesprekken plaats. Leerlingen bereiden de gesprekken 
voor en maken er een verslag van dat ze inleveren bij hun coach. De 
driehoeksgesprekken zijn onderdeel van één van de pijlers van ons 
onderwijsconcept: coaching. We vinden het belangrijk dat u samen met 
uw kind naar het gesprek met de coach komt. De volgende data waarop 
coachgesprekken plaatsvinden zijn: donderdag 13 december, dinsdag 19 
februari en woensdag 5 juni (en steeds de avond voorafgaand aan deze 
data).  



 
 
Ouders maken kennis met Het Stedelijk 
Op 11, 12 en 18 september maakten velen van u nader kennis met onze school. We waren blij met 
de grote opkomst. Dat betekent een grote mate van betrokkenheid. U ontmoette tijdens de 
kennismakingsavond de coach, ouders van klasgenoten van uw kind(eren) en u kreeg informatie. De 
info was per leerjaar verschillend: onderwijskundige koers, reizen naar Engeland, Berlijn en Rome, 
informatie over studeren na de middelbare, profielkeuze….  
 
We kregen ook feedback van u en dat is altijd fijn, want daar kunnen we alleen maar beter van 
worden. Dus dank u wel daarvoor. Een aantal zaken zijn meteen onderwerp van gesprek zoals 
aandacht voor huiswerk in de onderbouw, voor leren leren, de privacywetgeving (op dit moment 
volgen we de richtlijnen vanuit ons bestuur), et cetera. Verder: ouders van nieuwe leerlingen 
ontvangen hun persoonlijke inlogcode voor SOM uiterlijk voor de herfstvakantie (zie elders deze 
nieuwsbrief). Velen van u ontvangen deze nieuwsbrief meerdere keren (voor ieder kind één). Dat is 
helaas niet te verhelpen op dit moment. Maatwerkuren voor de brugklas starten per 13 november 
(zie elders deze nieuwsbrief). Natuurlijk nemen we ook dingen mee voor komend schooljaar.  
 
Heeft u de kennismakingsavond gemist en heeft u toch nog vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd 
terecht bij de coach van uw kind(eren). De coach is het eerste aanspreekpunt voor uw kind(eren) en 
ook voor u.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We kijken met plezier terug op de 3 avonden: mavo, lyceum onderbouw en lyceum bovenbouw. 
 
 
BPS 
Begin oktober verspreiden wij per mail een vragenlijst onder de ouders van alle nieuwe leerlingen 
waarbij het vermoeden is of een diagnose is van begaafdheid. In deze lijst staan vragen die ons een 
beeld geven van de ontwikkeling van uw zoon of dochter tot nu toe. De ingevulde vragenlijsten 
zullen bekeken worden door onze ECHA-specialist Hanna Beuling en de uitkomsten worden gedeeld 
met de coach en toekomstige coaches. Mocht u een zoon of dochter hebben die begaafd is of mocht 
u dat vermoeden hebben maar ontvangt u voor 10 oktober van ons geen vragenlijst, wilt u dan een 
mail sturen naar h.beuling@hetstedelijkzutphen.nl. Dan krijgt u alsnog deze vragenlijst toegestuurd.  
Hanna Beuling, ECHA-specialist 
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Lezing hooggevoeligheid (hoogsensitiviteit) door Henk-Jan van der Veen 
Op dinsdag 13 november om 16.00 uur verzorgt Henk-Jan van der Veen van het landelijk 
informatiepunt hoogsensitieve kinderen, een lezing over hooggevoeligheid. Hooggevoeligheid of 
hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap die voorkomt bij ongeveer 20% van de mensen en ook 
20% van verschillende diersoorten. Elaine Aaron beschrijft hooggevoeligheid als ‘een aangeboren 
temperament met de strategie om informatie zorgvuldig te verwerken alvorens te handelen, dat 
resulteert in een besef van subtiele verschillen en in snel overprikkeld raken.’ Het vermoeden is dat 
de eigenschap gevormd is als overlevingsstrategie. Henk-Jan van der Veen gaat in op wat 
hooggevoeligheid inhoudt en wat alle betrokkenen kunnen doen om de hooggevoelige jongere in zijn 
kracht te zetten en ook op wat de jongere zelf kan doen. Bij ons op school is weinig bekend over deze 
karaktereigenschap die wel bij leerlingen en collega’s voorkomt. De lezing is bedoeld voor collega’s, 
ouders, leerlingen en iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is en hier graag meer over wil 
weten. Vanaf 10 oktober kunt u zich via de website (www.hetstedelijkzutphen.nl) aanmelden voor 
het bijwonen van deze lezing. De lezing vindt plaats op Het Stedelijk, Isendoornstraat 3. Hanna 
Beuling 
 
De lezing is het afscheidscadeau van collega Hanna Beuling aan onze school. Ze is onderwijskundige 
en ECHA-specialist en werkt ruim 10 jaar op Het Stedelijk. Per 1 november gaat ze werken voor SLO 
als expert hoogbegaafdheid en talentontwikkeling. Wij wensen Hanna daarbij alle goeds en danken 
haar voor haar jarenlange inzet voor onze school!  
 
 
Trots op onze examenresultaten 2017-2018 
Afgelopen maand hebben we de analyse ontvangen van de examenresultaten van vorig schooljaar. 
Dat we tevreden konden zijn met ons slagingspercentage wisten we natuurlijk al. Nieuwe informatie 
is dat we zowel voor de havo als ook voor het vwo bij de beste 6% van Nederland horen voor ons 
examencijfer! Een knappe prestatie! Ook dit jaar zetten we hier natuurlijk weer op in voor al onze 
afdelingen. 
 
 
Privacy en communicatie 
De afgelopen tijd kregen wij enkele vragen over het gebruik van WhatsApp groepen 
voor communicatie met leerlingen. 
 
WhatsApp is onderdeel van het Amerikaanse social media platform Facebook. Omdat dit een bedrijf 
is buiten de Europese Unie, hoeft het niet te voldoen aan de Europese Wetgeving voor de Privacy. De 
privacy van WhatsApp is dus niet gegarandeerd: gegevens zoals telefoonnummers zijn bovendien 
voor iedere deelnemer zichtbaar (en kunnen dus ook gedeeld worden buiten een WhatsApp groep). 
 
Docenten moeten leerlingen of hun ouders toestemming vragen voor het delen van gegevens via 
WhatsApp. Die toestemming moeten wij kunnen aantonen en moet voldoen aan de eisen van de 
AVG (voldoende specifiek, vrijwillig gegeven en duidelijk te herleiden wie de toestemming heeft 
gegeven; wanneer jonger dan 16 jaar moet dit de ouder/verzorger zijn). Het is echt niet verstandig 
om als docent een groep aan te maken en aan te nemen dat dit wel akkoord is.  
 
Er is daarom besloten geen gebruik te maken van WhatsApp groepen voor de communicatie met 
leerlingen, noch als beheerder, noch als deelnemer. Het informeren van leerlingen doen wij 
uitsluitend via berichten of contactmomenten in SOM. In een brief die u aan het begin van dit 
schooljaar van ons hebt ontvangen kon u lezen dat er voor iedere leerling een e-mailadres is 
aangemaakt op basis van het leerlingennummer waaronder hij/zij bij ons staat ingeschreven.   

http://www.hetstedelijkzutphen.nl/


 
 
Dit e-mailadres gebruiken we voor alle officiële communicatie tussen school en leerling/ouders. Wij 
adviseren daarom ook om het postvak ‘In’ regelmatig te controleren op binnengekomen berichten. 
De vakinhoudelijke communicatie tussen leerlingen en docenten, blijft via het berichtensysteem in 
SOM gaan.  
 
 
Inlog SOM voor ouders van nieuwe leerlingen 
Uiterlijk voor de herfstvakantie ontvangen de ouders van onze brugklassers en ouders van leerlingen 
die dit schooljaar nieuw bij ons op school gestart zijn in klas 2 of hoger, via de post een persoonlijke 
inlogcode voor SOM. Vanaf dat moment kunt u in SOM meekijken met uw kind (o.a. resultaten, 
rooster, huiswerk, absentie). Wanneer uw gegevens wijzigen zoals een mobiel nummer of e-
mailadres, kunt u dat vanaf dat moment ook zelf aanpassen in SOM. Totdat u de inlogcode heeft 
kunt u natuurlijk samen met uw kind SOM bekijken; de ervaring leert dat dit heel waardevol, zeker 
voor brugklassers. Wanneer uw gegevens wijzigen en u heeft nog geen inlogcode, dan kunt u de 
wijzigingen doorgeven aan onze leerlingenadministratie door een e-mail te sturen naar 
administratie@hetstedelijkzutphen.nl. 
 
Inlogcode SOM kwijt? 
Bent u de inlogcode van SOM kwijt? Stuur dan een mail naar systeembeheer@hetstedelijkzutphen.nl 
en wij proberen u zo spoedig mogelijk een nieuwe inlogcode toe te sturen. Als alternatief kunt u 
natuurlijk ook meekijken op de account van uw kind.  
 
Alertheid rondom SOM app 
Een groot deel van onze leerlingen gebruikt voor SOM de SOM app op hun mobiele telefoon. Deze 
app geeft echter minder informatie dan de website. Ook worden de maatwerkuren niet altijd goed 
weergegeven en is hij minder actueel. Wij raden onze leerlingen daarom aan SOM te benaderen via 
de website. Dat kan ook op de mobiele telefoon. Wilt u hier als ouders alert op zijn? 
 
 
Momo challenge 
Op verzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland informeren wij u over een nieuwe challenge die 
circuleert onder jongeren. Mogelijk kennen jullie de ‘Blue whale challenge’ die eerder dit jaar op 
internet onder jongeren circuleerde. Jongeren kregen hierbij steeds kwaadaardigere opdrachten met 
als laatste opdracht om suïcide te plegen. Op dit moment circuleert de Momo challenge, een 
soortgelijke challenge alleen nu via Whapsapp. U kunt hier meer over lezen via deze link: 
https://www.grownhub.nl/momo-challenge/  
 
 
Hoofdluis 
Er is helaas hoofdluis geconstateerd op school. 
Graag uw aandacht hiervoor. 
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Maatwerkuur 
Leerlingen hebben iedere dag op het vijfde uur een maatwerkuur en hebben zelf de keuze voor welk 
vak ze zich willen inschrijven. Ieder vak heeft maatwerkuren, dus leerlingen kunnen zich voor een vak 
inschrijven waar ze bijvoorbeeld extra ondersteuning, extra uitleg of vragen bij hebben. Ook is er 
ruimte voor verdieping of verbreding. Tevens is het mogelijk om individueel toetsen te bespreken. 
Het is de bedoeling dat leerlingen met het vak aan de slag gaan ze zich voor hebben ingeschreven. De 
leerling kiest, indien nodig, samen met de coach bij welke docent hij/zij maatwerkuren gaat volgen. 
De leerlingen kunnen zich tot uiterlijk 24 uur van tevoren via SOM inschrijven voor een maatwerkuur. 
De brugklassers starten op 13 november met maatwerkuren. In het coachuur besteden de coaches 
hier aandacht aan. Natuurlijk helpen ze leerlingen bij het inschrijven wanneer dit nodig is. In de 
individuele gesprekjes kijken ze ook met hun coachleerlingen mee. Sandra Janssen 
 
 
(Werk)boeken van Van Dijk 
Tijdens de coachgesprekken bleek dat er nog vragen leven rondom het gebruik van werkboeken. 
Hieronder daarom nogmaals het stukje dat vorige maand in de nieuwsbrief verscheen: 
 
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. 
 
 
Voetbaltoernooi 
Het jaarlijkse voetbaltoernooi voor de 
brugklassers van alle Zutphense scholen is 
feest! ‘s Ochtends drukke klassen maar ‘s 
middags gingen de remmen los en kon 
iedereen z’n energie kwijt! Het was een 

supermiddag  
 
 
  



 
 
Lezen is leuk! 
 

 
Vrijdag 21 september jl. vond in Zutphen de eerste 
editie van literatuurfestival Nieuw Zutphens Peil 
plaats voor alle vijfdejaars leerlingen van de vier 
middelbare scholen.  
 
Vijftien auteurs gingen in gesprek met de leerlingen 
die zich aan de hand van een fragmentenboek samen 
met de docenten Nederlands hadden voorbereid. Alle 
leerlingen hebben drie schrijvers naar keuze bezocht. 
Het doel van deze dag was om leerlingen te laten 
ervaren dat lezen leuk kan zijn: als je leest kom je op 
plekken waar je anders misschien nooit komt, je 
maakt kennis met andere culturen, denkbeelden en 
kunt reizen in de tijd. Uit de reacties van leerlingen 
maken we op dat de dag een groot succes was. Van 
Someren en Ten Bosch biedt daarnaast alle 700 
leerlingen nog een boek aan van een van de 
deelnemende schrijvers. Gerdien Keïta en Caroline 
Stamhuis 
 
Bij ons in de mediatheek was schrijver Alex Boogers 
 

 
 
Debatclub 
We zijn ook dit jaar weer enthousiast begonnen met de debatclub. Zaterdag 29 augustus deden twee 
van onze leden mee aan het Max Havelaartoernooi in Leiden. Zij kregen daar workshops retorica van 
studenten en schreven daarna zelf een rede. ’s Middag was er een wedstrijd wie de beste rede heeft 
geschreven.  
 
Vrijdag 19 oktober doen we mee aan het Provinciaal Jeugddebat in het provinciehuis in Arnhem. 
Hopelijk gaan er net als vorige jaren weer leerlingen door naar de Nationale ronde in de Tweede 
Kamer. Diezelfde vrijdag begint het klimaatweekend. We zijn uitgenodigd om mee te doen met de 
Local Conference of Youth van het Amsterdam University College door onze oud-leerling Tiem van 
der Deure. Hij is een echte klimaatactivist en heeft ons een gastles gegeven over de 
klimaatproblematiek. (www.lcoy.nl.) 
 
Vrijdag 1 februari is het provinciale Op weg naar het Lagerhuisdebat, weer in Arnhem. Het wordt 
daar altijd erg gewaardeerd dat wij een gemengd team hebben van zowel vwo- als havoleerlingen en 
uit verschillende jaarlagen. De meeste andere team bestaan uit enkel V5- en V6-leerlingen, dus het 
wordt weer een hele uitdaging! Carolyn van Weerd 
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Lezen op school 
Onze leerlingen hebben als het goed is altijd een leesboek bij zich 
(schoolregel). Zij kunnen dan, als ze klaar zijn met een toets of 
met hun werk (of op nog andere momenten), gaan lezen. Omdat 
wij het leesplezier van leerlingen willen bevorderen, mogen 
leerlingen zelf kiezen wat zij lezen. Naast fictieboeken mogen zij 
ook informatieve boeken of strips lezen. Lezen op een 
laptop/tablet/iPad of telefoon is niet toegestaan, op een e-reader 
natuurlijk wel. In de mediatheek is een ruim aanbod aan geschikte 
boeken te leen! 
 
 

Hoogleraar neuropsychologie Jolles (2018) schrijft dat lezen 
bijdraagt aan bredere vorming; aan het verkrijgen van kennis en 
inzichten van binnen en buiten school, die nodig is voor verdere 
ontplooiing van de leerlingen. Ervaring in het lezen zorgt 
daarnaast voor creativiteit, het kunnen maken van plannen en 
het overzien van consequenties van je plannen of je handelen. 
Door te lezen kun je ook meer te weten komen over andermans 
gevoelens en gedachten, en dat is belangrijk voor de 
ontwikkeling van empathie. 

 
Om het lezen verder te stimuleren proberen we leuke activiteiten te bedenken. Jaarlijks organiseren 
we in de onderbouw (klassen 1 en 2) een voorleeswedstrijd. Verder wordt dit jaar een 
verhalenwedstrijd georganiseerd en we willen in een maatwerkuur een ‘leesclub’ starten.  
 
Zoals jullie wellicht hebben gehoord en/of gelezen (eerder in deze 
nieuwsbrief), vond vrijdag 21 september jl. in Zutphen de eerste 
editie van literatuurfestival Nieuw Zutphens Peil plaats voor alle 
vijfdejaars leerlingen van de vier middelbare scholen. Vijftien auteurs 
gingen in gesprek met de leerlingen die zich aan de hand van een 
fragmentenboek samen met de docenten Nederlands hadden 
voorbereid. Alle leerlingen hebben drie schrijvers naar keuze bezocht. 
Het doel van deze dag was om leerlingen te laten ervaren dat lezen 
leuk is: als je leest kom je op plekken waar je anders misschien nooit komt, je maakt kennis met 
andere culturen, denkbeelden en kunt reizen in de tijd. De ontmoeting met een schrijver zorgt voor 
een extra dimensie: een auteur blijkt een aardig en inspirerend mens te zijn. 
 
Wilt u meedenken over het leesbeleid op school dan komen wij graag met u in contact.  
Sabine Daalder, Renée Tiel Groenestege, Gerdien Keïta (werkgroep leesbeleid) 
 
 
Oproep! 
Wij zoeken een avond conciërge op vrijwillige basis 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   
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Fietsen gevraagd! 

Voor leerlingen die bijvoorbeeld met de trein naar school 
komen, hebben wij een aantal fietsen die ze kunnen lenen als 
ze naar de sportvelden moeten. Door het jarenlange gebruik 
zijn veel van deze fietsen inmiddels afgeschreven en niet 
meer te repareren. Heeft u nog een oude fiets in de schuur 
staan waar u geen bestemming voor heeft? Wij houden ons 
graag aanbevolen! Een mailtje naar school is voldoende: 
info@hetstedelijkzutphen.nl   
 

 
Hbo? #hoedan 
Veel leerlingen zijn aan het begin van havo 4 in hun oriëntatieproces op vervolgonderwijs nog niet 
veel verder dan ‘iets met economie’ of ‘iets met techniek’. Saxion heeft daarom een voorprogramma 
op de open dag bedacht waar havo 4 leerlingen zich kunnen buigen over die ‘iets met’-vraag!  
 
Programma Hbo? #hoedan 
Tijdens Hbo? #hoedan vertellen studenten over hun ervaringen op het hbo en de verschillen tussen 
naar school gaan en studeren. Aansluitend volgen de leerlingen een presentatie van één van de vier 
branches, namelijk: 

        

> Iets met 
ICT en media 

> Iets met 
mensen 

> Iets met 
economie 

> Iets met 
techniek 

Het programma biedt de mogelijkheid om ook nog kennis te maken met een tweede branche. Dit kan 
tijdens de eerste ronde voorlichtingen van de open dag. Uiteraard kunnen de leerlingen ook direct 
naar de opleidingspresentaties. 
 
Aanmelden 
Voor ‘Hbo? #hoedan’ is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Leerlingen melden zich aan via het 
aanmeldformulier. Let op: leerlingen kunnen zich nu alleen aanmelden voor Hbo? #hoedan in 
oktober. Na de open dagen in oktober kunnen leerlingen zich aanmelden voor het programma in 
november. 
 
 
Studiefinanciering 
Op de website van de Wageningen Universiteit vindt u een helder artikel over de vele ins en outs van 
de studiefinaniering. https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiefinanciering-in-het-kort-voor-
ouders/ 
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Jeugdfonds Sport Gemeente Zutphen 
 

Sport is een vriend die je nooit in de steek laat!  
Dat is het motto van het Jeugdfonds Sport. Ook de gemeente 
Zutphen vindt het belangrijk dat alle kinderen uit de gemeente aan 
sport kunnen doen en heeft zich daarom sinds 2017 aangesloten bij 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland.  
 
Wat doet het Jeugdfonds Sport?  
Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag aan sport willen doen, 
maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, 
toch lessen kunnen gaan volgen. Wij betalen de kosten en 
vergoeden eventueel benodigde materialen tot een maximum van 
€ 225,- per kind per jaar. Het bedrag wordt rechtstreeks op 
rekening van de aanbieder overgemaakt.  

 
Wie komen in aanmerking?  
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben, komen in 
aanmerking. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of 
waarvan de ouders/verzorgers de contributie niet zelf kunnen betalen. Alle kinderen uit het gezin 
komen in aanmerking.  
 
Hoe werkt het Jeugdfonds Sport voor u?  
Ouders en hun kinderen, óf de aanbieder kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een 
intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij het kind. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
een leerkracht of intern begeleider op school, een maatschappelijk werker, buurtsportcoach of 
huisarts. Het lokale aanspreekpunt voor het Jeugdfonds Sport is Nermin Caliskan van de gemeente 
Zutphen.  
 
Denkt u in aanmerking te komen voor hulp van het Jeugdfonds Sport of kent u iemand die in 
aanmerking komt, aarzel dan niet en neem contact op met de contactpersoon. Zij weet waar de 
intermediairs te vinden zijn en kan eventueel doorverwijzen. Zij is te bereiken via telefoon: 06 
81425294 of e-mail n.caliskan@zutphen.nl  
 
Na het indienen van de aanvraag wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken alles afgerond te 
hebben. Dit betekent dat de contributie rechtstreeks wordt overgemaakt naar de sportaanbieder en 
er kan ook eventuele materialen worden aangeschaft.  
 
Meer informatie?  
Kijk voor meer informatie over het Jeugdsportfonds Sport & Cultuur op onze website 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/gelderland  
 
  



 
 
 
 
Planning 
 

Datum Activiteit 

9 oktober Organisatiedag. Vrij voor leerlingen die geen taak hebben. 

15 oktober Activiteitenweek 

22 oktober Herfstvakantie t/m 26 oktober  

2 t/m 9 november Toetsweek 1 – H4/H5/V4/V5/V6 

6 november 19.00 uur. Mbo infoavond. Dit jaar wordt de infoavond georganiseerd door 
de Vrije School en vindt plaats op onze locatie Isendoornstraat 3. 

7 november Dalton scholingsdag 

12 november Start maatwerkuren brugklas MXL en Lyceum 

16 november Wiskundedag examenklassen 

 
 
 
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 november. 
 
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 
 
 


