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Nieuwsbrief voor ouders, september 2019 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
De eerste twee weken na de vakantie zitten er al weer op! Wij hopen dat iedereen een fijne tijd heeft 
gehad en energie heeft opgedaan voor het nieuwe schooljaar. Misschien kunnen we ons best doen 
om het relaxte gevoel van de voorbije vakantie nog even vast te houden... Dat moet toch heerlijk 
zijn! Allemaal veel succes en vooral veel plezier gewenst in dit nieuwe schooljaar! 

 
Alle leerlingen van Het Stedelijk zijn het nieuwe schooljaar begonnen met een introductieactiviteit 
samen met hun coach. De activiteiten vonden binnen en buiten school plaats. Er waren leerlingen 
aan het kanoën, bowlen, wandelen of picknicken. Er werden collages gemaakt en er werden verhalen 
gedeeld over de zomervakantie.  
 
Voor leerlingen van Het Stedelijk verandert er dit schooljaar niet veel; het blijft zoals het was, alleen 
lijkt de school een stukje kleiner (sommige leerlingen zijn in de zomer echt een paar centimeter 
gegroeid…!) Voor sommige medewerkers van Het Stedelijk is er wel wat veranderd, zij werken nu 
voor Eligant of voor Kompaan of een combinatie daarvan. Na een lange voorbereiding en grote 
verbouwing in de school in de zomervakantie is het Eligant Lyceum uit de startblokken geschoten. 
Spannend! Wij wensen onze collega’s veel plezier en succes in deze pioniersfase. 
 
Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van een aantal collega’s, allemaal zeer 
gewaardeerde oud-gedienden. Paul Goedheer, Renée Tiel Groenesteege en Peter de Jonge. Vele 
jaren mochten wij gebruik maken van hun specifieke expertise waarop wij verder bouwen. We zijn 
hen dankbaar voor het werk dat ze hebben verzet en wij hopen dat ze nog jarenlang in goede 
gezondheid mogen genieten van hun welverdiende pensioen. 
 
In de vakantie kregen wij een bericht van Peter de Jonge. Graag brengen wij jullie, namens Peter, zijn 
dank over aan alle leerlingen die zijn vertrek verblijd hebben met kaarten en cadeautjes! 
  



 
 
Frequentie nieuwsbrief 
Met de nieuwe verdeling van de scholen in Eligant, Kompaan en Het Stedelijk is ons ‘clubje’ 
logischerwijs wat kleiner geworden. We hebben nu ook beduidend minder leerlingen. Daarom 
hebben wij besloten om de frequentie van de nieuwsbrief terug te schroeven van maandelijks naar 
tweemaandelijks. Het streven is om voor iedere vakantieperiode een nieuwsbrief te versturen. 
Uiteraard houden we jullie tussentijds op de hoogte als er nieuws is dat we gelijk willen delen. 
 
 
Inloggen in somtoday 

Wanneer je inlogt in somtoday, als leerling, ouder of 
medewerker, wordt je gevraagd een school te kiezen uit 
een lijst van scholen. Tot nu toe was dit Het Stedelijk - 
Zutphen. 
Vanaf 1 augustus 2019 is deze naam gewijzigd in: 
Achterhoek VO Zutphen 
 
Het Stedelijk, het Eligant Lyceum en het Kompaan College 
zijn allemaal scholen van Achterhoek VO. Wanneer je hebt 
ingelogd kom je automatisch in de juiste omgeving van 
somtoday terecht. 
 

 
 
Kennismakingsavonden 
Zoals ieder jaar organiseren wij aan het begin van het schooljaar kennismakingsavonden. Voor 
lyceum 3 t/m 6 was deze op 10 september 2019 jl. en de kennismakingsavond voor lyceum 2 is 
aanstaande maandag 16 september.  
 
Na een plenaire opening volgde een informatieronde voor de verschillende leerjaren. In leerjaar 3 lag 
de focus op de vervroegde profielkeuze. Deze hanteren we dit schooljaar voor het eerst om de 
aansluiting van de onderbouw naar de bovenbouw te verbeteren. In lyceum 4 t/m 6 lag de focus van 
de opening op het schoolexamen. Vervolgens gingen alle ouders kennismaken met de coach van hun 
zoon/dochter. Ook werden er keuzevoorlichtingen aangeboden over ‘aandacht voor talent’, 
‘hooggevoeligheid’ (voor leerjaar 3 t/m 6), ‘pta en schoolexamen’ en ‘informatie over studeren’ (voor 
leerjaar 4 t/m 6). We kijken terug op een interessante avond met een prettige sfeer en danken jullie 
voor de aanwezigheid!   
 
 
Activiteitenweek 
De week voor de herfstvakantie is onze activiteitenweek. De tweedejaars leerlingen gaan die week 
naar Engeland, zij zullen daar de prachtige omgeving van Oxford verkennen. Natuurlijk staat een trip 
naar Oxford zelf ook op het programma. 
 
De derdejaars leerlingen zullen in de activiteitenweek aan de slag gaan met de profielkeuze. Havo 4 
en vwo 5 gaan traditioneel op werkweek. Havo 4 zal mogen genieten van de kunst, cultuur en 
geschiedenis in Berlijn en vwo 5 gaat hetzelfde doen in Rome. Vwo 4 zal zich bezig houden met 
‘wiskunst’ en onze examenklassen werken in deze week verder aan hun profielwerkstuk. De 
presentaties van de profielwerkstukken havo 5 en vwo 6 zullen dit jaar plaats vinden op 28 
november. 
  



 
 
Maatwerk 
Wij zijn Maureen (11 jaar) en Marie-Louise (13 jaar) en wij doen aan maatwerk.  
 
Ik (Maureen) ben meteen aan het begin van het jaar begonnen met maatwerk. Maatwerk heeft 
verschillende opties, maar wij versnellen. Ik heb voor het maatwerktraject gekozen, omdat ik op de 
basisschool al was begonnen met wiskunde van de middelbare school. Ook vind ik het fijn dat ik er 
heel vrij in kan zijn. In de les werden veel dingen herhaald die ik al kende, dus toen had ik besloten 
om te gaan versnellen met wiskunde. Doordat ik versnel begin ik het dit schooljaar met VWO 
wiskunde leerjaar 3. 
 
Ik (Marie-Louise) ben begonnen met het maatwerktraject Engels versnellen, omdat ik me in de les 
ging vervelen. Wat wel heel belangrijk is om te weten als je begint met maatwerk is dat je het wel 
zelf moet doen. Je krijgt namelijk wel goede begeleiding, maar je moet het wel zelf doen. Dit 
onderdeel van maatwerk vind ik heel fijn, want je kan heel zelfstandig werken en een beetje op je 
eigen tempo. 
 
Maureen van Klaarbergen & Marie-Louise Strijker 
 
 
Tactus 
In oktober start Tactus met de oudercursus ‘Help mijn kind kan niet zonder’. Deze cursus helpt 
ouders waarvan het kind problemen heeft met middelen of bijvoorbeeld gamen. De cursus vindt 
plaats in Zutphen. 
 
Voor meer informatie over de cursus en het aanmeldformulier van de cursus: 
https://tactus.nl/teksten/item/bekijk/id/425 
 
 
Nieuws van het Decanaat  
 
Handige websites: 
Voor Loopbaan Ontwikkelings Begeleiding (LOB) werken we met de online methode YUBU, 
www.yubu.nl. Uitleg volgt in de LOB-week (derde klas) en via de coach. Op deze site zijn o.a. de open 
dagen en de keuzegidsen te raadplegen. 

• https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/ouders.htm 

• www.studiekeuzekind.nl (WO) en https://specials.han.nl/sites/ouders/ (HBO) 

• https://www.studeermeteenplan.nl/ 

• https://duo.nl/particulier/ en www.digid.nl en www.studielink.nl 

• https://www.studiekeuze123.nl/ (o.a. doorstroomschema’s, selectie en open dagen 
kalender) 

• https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/ 

• www.decentraleselectiehulp.nl/ (Vergelijk hier dan de inhoud en informatie van de 
verschillende selectie procedures en ontdek welke universiteit of welke selectie het best past 
bij jou!) 

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftactus.nl%2Fteksten%2Fitem%2Fbekijk%2Fid%2F425&data=01%7C01%7CE.Nijenhuis%40hetstedelijkzutphen.nl%7C23c8debdbe674a968ad608d72ad2d8ab%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C1&sdata=gOL7FmLrSKiN1Ns0PGvI%2FCCAv%2FXgqbKVxFTFNlYYq1g%3D&reserved=0
http://www.yubu.nl/
https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/ouders.htm
http://www.studiekeuzekind.nl/
https://specials.han.nl/sites/ouders/
https://www.studeermeteenplan.nl/
https://duo.nl/particulier/
http://www.digid.nl/
http://www.studielink.nl/
https://www.studiekeuze123.nl/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
http://www.decentraleselectiehulp.nl/
http://www.decentraleselectiehulp.nl/selectiecheck/


 
 
Voor de eindexamen kandidaten en verzorgers. Studiefinanciering: hoe werkt het? 
Je doet dit jaar eindexamen havo of vwo. Daarna ga je waarschijnlijk studeren aan hbo of universiteit. 
Hoe zit het dan met studiefinanciering? Is het echt allemaal een lening? Wat als je ouders niet 
kunnen meebetalen? En gratis reizen, hoe werkt dat precies?  Meld je aan voor het webinar op 26 
september 2019. Je kunt de uitzending op je computer volgen. Aanmelden met je mailadres is 
voldoende. Je hoeft verder niets te installeren. Tijdens het webinar kun je ook vragen stellen. Die 
beantwoorden we zoveel mogelijk tijdens de uitzending. Lukt dit niet, dan krijg je antwoord per mail. 
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp 
 
Belangrijke LOB data van Het Stedelijk 
Klas 3: 
LOB week: 14 t/m 18 oktober 2019  
Profiel keuzeavond: 17 oktober 2019  
Voorlopige profielkeuze: 12 december 2019 
Definitieve profielkeuze: 17 februari 2020  
 
Vwo 4: 
Radboud Try-Out: 7 februari 2020 te Nijmegen  
 
Havo 4, 5 en VWO 5, 6  met een NG en/of NT profiel 
HANTECH truck: 19 november 2019 te Zutphen 
 
Klas 3 t/m 6 
Oud leerlingenavond 29 november 2019 
 
Eventuele buitenschoolse LOB activiteiten 
Naast de reguliere opendagen (zie: https://www.studiekeuze123.nl) worden er ook andere LOB 
activiteiten georganiseerd. Wanneer voor LOB verlof nodig is om naar open dagen, meeloopdagen 
en/of oriëntatiedagen van het vervolgonderwijs te gaan dan kan dat worden aangevraagd met het 
verlofformulier. Het verlofformulier kun je vinden op onze website onder het kopje ‘formulieren’. 
 

• Medische Masterclass: The Art of Medicine: 6 oktober 2019 te Rotterdam (klas 4, 5 en 6 
VWO met interesse voor geneeskunde) Info: 
https://mastersofmedicine.info/2019/09/06/medische-masterclass-the-art-of-medicine-06-
10-2019/ 

• Symposium 20 november 2019, Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem (klas 4, 5 en 6 VWO 
met interesse voor geneeskunde) Aanmelden kan op 
: http://www.profijtscholen.nl/aanmelden  

• Buitenlandbeurs te Utrecht: 22 en 23 november (klas 4 t/m 6) info: 
https://www.buitenlandbeurs.nl/nl 

• Tussenjaarbeurs te Houten: 26 maart 2020 (klas 4 t/m 6) info: 
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/ 

• Studiekeuze event Zoek het uit! 26 oktober 2019, bij de HAN te Nijmegen. (Voor Havo 4 en 
VWO 5).  
Studiekeuze…hoe dan? Waar moet ik beginnen? Wat vind ik belangrijk? Hoe bepaal ik een 
richting? Dat zijn de vragen die centraal staan op het gratis studiekeuze-event.  

 
  

https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp
https://www.studiekeuze123.nl/
https://mastersofmedicine.info/2019/09/06/medische-masterclass-the-art-of-medicine-06-10-2019/
https://mastersofmedicine.info/2019/09/06/medische-masterclass-the-art-of-medicine-06-10-2019/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.profijtscholen.nl%2Faanmelden&data=01%7C01%7Cs.goulmy%40hetstedelijkzutphen.nl%7C11851219c1b044fd040508d7311ce2a6%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C1&sdata=BdC2AOAhFISHMFgRlNLr75uY%2BfM7cfhqIsmQucId0Cg%3D&reserved=0
https://www.buitenlandbeurs.nl/nl
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/


 
 
Te vinden op de website  

• Aanvraag verlof voor LOB activiteit 

• Stripboek studiekeuzehulp ouders 

• Stappenplan studielink 

• Stappenplan selectie 

• Tips voor studiesucces 
 
Decanaat lyceum 
Decaan: Sandra Mors-Welmers  
s.mors@hetstedelijkzutphen.nl 
Aanwezig: dinsdag gehele dag en vrijdag ochtend 
 
 
Planning  
 

16 september Kennismakingsavond leerjaar 2 

23 september Informatieavond geplaatste leerlingen leerjaar 2 en hoger 

24 september Organisatiedag. Leerlingen zonder taken zijn vrij 

1 oktober Driehoeksgesprekken ’s avonds  

2 oktober Driehoeksgesprekken overdag 

14 t/m 18 oktober Activiteitenweek 
Zie pagina 2 van de nieuwsbrief 

21 t/m 25 oktober HERFSTVAKANTIE 

 
 
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 oktober. 
 
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 
 
 


