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Herfst 
Half oktober en het is onmiskenbaar herfst. Regen en wind 
wisselen de zon met regelmaat af. De zomer is echt voorbij… Na 
de herfstvakantie is de wintertijd al weer ingeschakeld en fietsen 
we ’s morgens in de schemer naar school. Een goed moment om je 
fietsverlichting te controleren ☺!  
 
Straks een weekje lekker uitwaaien, maar eerst is er nog de 
activiteitenweek. Voor de één een spannende reis naar Berlijn, 
Oxford of Rome, de ander houdt zich bezig met belangrijke zaken 
zoals profielkeuze, profielwerkstuk of doet aan ‘Wiskunst’ en gaat 
een dagje naar Den Haag. Waar je ook heengaat, wij wensen 
iedereen een hele leuke week met veel plezier samen! En daarna 
alvast een fijne herfstvakantie gewenst! 
 
De planning achterin deze nieuwsbrief gaat tot het einde van dit jaar. Er staat weer heel wat op 
stapel!  
 
 
Uitnodiging Profielkeuze-avond  
Op donderdag 17 oktober a.s. vindt de profielkeuze-avond plaats. Voor deze voorlichting hebben we 
alle ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd van de leerlingen uit havo, atheneum en gymnasium 3 en de 
ouder(s)/verzorger(s) uit havo, atheneum en gymnasium 2 van de leerlingen die versnellen en een 
vak in de derde klas volgen. Alle ouders hebben via SOM inmiddels een uitnodiging ontvangen. 
 
 
PLUS-activiteiten 
Ook voor dit schooljaar zijn er verschillende PLUS-activiteiten gepland. De planning voor de modules 
is inmiddels rond. Volgende week krijgen alle leerlingen een bericht via SOMToday wat de inhoud 
van de verschillende modules is en hoe vaak ze gegeven worden. Leerlingen die extra uitdaging 
kunnen gebruiken kunnen zich opgeven voor PLUS-activiteiten door middel van het PLUS-formulier 
dat vanaf deze week op de site te vinden is bij de documenten. Vanaf dit schooljaar is het ook 
verplicht dat de coach het formulier ondertekent zodat er binnen school een goed overzicht is van de 
activiteiten waar leerlingen aan deelnemen.  
 
Indien u vragen heeft over de PLUS-activiteiten kunt u terecht bij de coach van uw zoon/dochter of 
bij Evelien Vuik, HB-coördinator. Zij is te bereiken via e.vuik@hetstedelijkzutphen.nl. 
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Bezoek minister Slob aan Eligant Lyceum 
Op maandag 30 september bracht minister Arie Slob een bezoek aan het Eligant Lyceum. Reden voor 
het officiële bezoek is dat het Eligant Lyceum de eerste samenwerkingsschool in het voortgezet 
onderwijs is. Als samenwerkingsschool geeft het Eligant uiting aan zowel de openbare als de 
protestants-christelijke denominatie van de moederscholen Stedelijk en Baudartius. 
De minister ging niet alleen met directie en medewerkers maar ook met leerlingen in gesprek over 
het onderwijs op de nieuwe school.  
 

 
 
 
Gastlessen en lezingen 
Afgelopen maand heeft een aantal gastlessen plaatsgevonden. Met deze gastlessen zijn we erg blij, 
omdat leerlingen gestimuleerd worden om na te denken, ook buiten hun gewende denkpatronen en 
belevingswerelden. Een geschikt voorbeeld hiervan is de lezing van Eus (Özcan Akyol). Hij vertelde op 
een boeiende manier over zijn verleden en waarom hij uiteindelijk is gaan lezen en welke betekenis 
het lezen voor hem persoonlijk had (heeft). De sectie Nederlands heeft een verslag gemaakt van de 
lezing. Dit verslag is natuurlijk ook te vinden in deze nieuwsbrief. 
 
Ter voorbereiding op de werkweek Berlijn vonden gastlessen plaats over de DDR en de Tweede 
Wereldoorlog. Claudia Zwartjes nam de leerlingen mee op een tijdreis, namelijk de jaren ’70 en ’80 in 
de DDR. Ze vertelde over haar leven als puber en scholier in de DDR.  
 
Ook mochten we Carolien Zimmermann en Fanny Heimann weer begroeten. Fanny heeft als jongste 
dochter in een Joods gezin de holocaust meegemaakt met een moeder die zich voor de rechten van 
vrouwen in concentratiekampen heeft ingezet. Ze vertelde over de ingrijpende keuzes waarvoor haar 
ouders kwamen te staan en legde de dilemma’s uit. Op genuanceerde wijze schetsten Fanny en 
Carolien het leven van kinderen in oorlogstijd. Duidelijk werden de overeenkomsten ondanks hun 
verschillende achtergronden. Na de gastles was er nog gelegenheid om na te praten. 
 
Mocht u zelf eens een gastles willen geven, neemt u dan gerust contact op met Ina Frömmert om 
samen de mogelijkheden te verkennen (i.frommert@hetstedelijkzutphen.nl).  
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Lezing Özcan Akyol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maandagmiddag 7 oktober jl. was Eus (Özcan Akyol) bij ons op school. Eus is schrijver, columnist voor 
verschillende dagbladen en dit seizoen de presentator van het tv-programma Sterren op het Doek.  
 
Hij wist de leerlingen maandagmiddag een uur lang te boeien: eerst de leerlingen uit klas 4 havo/vwo 
en daarna de leerlingen uit 5 havo/vwo en 6 vwo. Eus nam de leerlingen mee in zijn turbulente 
verleden. Zelf is hij pas na de middelbare school gaan lezen en hij benadrukte wat lezen voor hem 
heeft betekend: door het lezen van boeken kwam hij erachter dat hij niet de enige was die kampte 
met bepaalde problemen, hij leerde zich inleven in anderen, hij leerde over allerlei gemeenschappen 
waar hij het bestaan niet van wist et cetera. Bovendien leerde hij door te lezen woorden waarvan hij 
eerst de betekenis niet kende, maar waarmee hij uiting kon geven aan gedachten en gevoelens die 
hij in zich had en waar hij eerder geen woorden voor had. Hij heeft prachtig verwoord wat lezen ons 
kan brengen.  
 
Er zal deze week in de les ongetwijfeld nog gesproken worden over de lezing. Eus vertelde dat een 
van onze leerlingen hem na de lezing een bericht had gezonden en aangaf te zijn geraakt door zijn 
verhaal. Hij is vast niet de enige.  
 
 
Nog meer bezoek…de NOS  
Donderdag 3 oktober waren twee medewerkers van de NOS te gast in de 4e klassen. Centraal stond 
het verschil tussen nieuws en nepnieuws. Daarnaast vertelden de NOS medewerkers over de keuzes 
die een redactie moet maken voordat nieuws daadwerkelijk op tv komt. Na afloop is deze film 
gemaakt over voedselverspilling: https://www.instagram.com/p/B3KSN2BjSLA/?igshid=r77ddd5lxxs6 
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Twee medewerkers van de NOS gaven een kijkje in de mediakeuken 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gezondheidsonderzoek GGD 
In oktober/november 2019 houdt GGD Noord- en Oost-Gelderland in opdracht van de gemeente 
voor de vijfde keer een groot onderzoek onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. De gegevens 
helpen om beter beleid te maken voor het verbeteren van de gezondheid van jongeren. 
 
Digitale vragenlijst  
Voor het onderzoek vullen leerlingen van klas 2 en 4 op school een digitale vragenlijst in. De 
vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals de gezondheid in het algemeen, sporten en 
bewegen, roken en alcohol, voeding, pesten en sociale media. Na het invullen krijgt de leerling een 
link naar een website met betrouwbare informatie over gezondheid en leefstijl (www.jouwggd.nl).  
 
Resultaten 
Het onderzoek is in 2003, 2007, 2011 en 2015 ook uitgevoerd. In 2015 deden 15.393 leerlingen mee 
aan het onderzoek in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Scholen krijgen na het onderzoek een 
rapport met de resultaten van hun school. Deze informatie gebruikt de school voor het 
schoolgezondheidsbeleid. Deze resultaten zijn niet te herleiden naar individuele leerlingen. 
Leerlingen in klas 2 en 4 en hun ouders/verzorgers krijgen voordat het onderzoek start meer 
informatie over het onderzoek via school.  
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Curriculum.nu 
Wat is Curriculum.nu? De landelijk vastgelegde onderwijsinhoud is niet meer actueel. Daarom 
hebben 125 leraren en 18 schoolleiders de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht. Zij 
kregen hierbij hulp van collega-leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, wetenschappers, 
lerarenopleiders, vervolgonderwijs en vakverenigingen. Ook haalden ze feedback op bij leerlingen en 
ouders. Het is voor het eerst dat leraren uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet 
onderwijs zélf en gezamenlijk aan zet zijn bij de herziening van het curriculum. De voorstellen dragen 
bij aan de doorstroming van basis- naar voortgezet- en vervolgonderwijs en de samenhang tussen 
vakken. Ook zorgen ze voor een minder overladen lesprogramma en bieden ze leraren ruimte voor 
een eigen invulling. 
 
Op 10 oktober zijn vanuit Het Stedelijk twee collega’s (Gerdien Keïta en Caroline Stamhuis) naar de 
slotbijeenkomst van Curriculum.nu geweest waar de voorstellen van de ontwikkelteams aan minister 
Slob werden overhandigd. Opvallend was dat alle leergebieden zoeken naar samenhang tussen de 
verschillende vakken. 
 
De minister had zich goed voorbereid en stelde inhoudelijke vragen aan alle ontwikkelteams .De 
eindproducten van de sectie Nederlands die wij als ontwikkelschool hadden aangeleverd, waren ook 
te zien in een speciaal daarvoor ingerichte kraam. 
 
De wensen voor het vak Nederlands zijn onder andere: 

➢ meer aandacht voor leesmotivatie en literaire competentie  
➢ werken met teksten die een uitdagende inhoud hebben en van een goede taalkwaliteit zijn. 

Hiermee kunnen leerlingen hun kennis van de wereld, hun taalkennis en woordenschat bevorderen. 
 
Al met al was het een erg leuke ervaring! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter van de VO-Raad Paul Rosenmöller en minister van onderwijs Arie Slob gaven uiteraard ook 
acte de presence op de slotbijeenkomst. 
  



 
 
Planning 
 

Datum Activiteit 

14 t/m 18 oktober Activiteitenweek 

17 oktober Profielkeuze-avond voor ouders leerjaar 3 en versnellers leerjaar 2 

21 t/m 25 oktober HERFSTVAKANTIE 

4 november H3: profielkeuze HAN 

5 november MBO Informatieavond Isendoornstraat 3 

7 november Studiemiddag. Leerlingen zonder taak vrij na het 3e uur 

11 t/m 15 november Toetsweek bovenbouw 

19 november H4+H5+V5+V6: HAN Truck Isendoornstraat 

20 november Organisatiedag. Leerlingen zonder taak vrij 

22 november H5+V6: wiskundedag 

2 + 3 december Driehoeksgesprekken. Leerlingen zonder taak 3 december vrij 

11 t/m 13 december Herkansingen bovenbouw 

11 december Voorlopige profielkeuze lyceum 3 

18 december Radio 538 drive in show  

19 december Marathon goede doelen dag, kerstmarkt  

20 december Kerstontbijt met coach 

23 december t/m 3 
januari 

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 
 
 


