
Bericht

Agenda De Stedelijke Mavo voor ouders

Nummer 1, schooljaar 2019-2020

 

Oudernieuwsbrief september 2019

Gestart!

Het schooljaar is vorige week officieel begonnen voor de leerlingen van De Stedelijke Mavo. De 

eerste week heeft voornamelijk in het teken gestaan van de introductie. Eén van de belangrijkste 

doelen tot de herfstvakantie is om van alle groepen positieve groepen te maken waarin alle 

leerlingen fijn kunnen leren en ontwikkelen. Daar hebben we de basis voor willen leggen. De 

leerlingen hebben hun klasgenoten, hun mentor en de school (nog) beter leren kennen, er is 

besproken hoe we graag met elkaar willen omgaan en uiteraard zijn ook gewoon de lessen gestart. 

We willen alle leerlingen - en u uiteraard ook - een fijn schooljaar toewensen!

 

Nieuws van de locatieleiding

Verantwoordelijkheid & magistergebruik

De pijlers van De Stedelijke Mavo verwoorden wat we graag willen voor onze leerlingen. Naast 

toekomstgericht en grensverleggend is 'verantwoordelijkheid' iets waar we graag leerlingen in willen 

laten groeien. Dat betekent voor ons dat leerlingen vanaf leerjaar 1 steeds meer in staat zijn om hun 

eigen leren te sturen. Met dat als achtergrond veranderen we de manier waarop we Magister 

inzetten voor de leerlingen. We stappen namelijk af van het noteren van het huiswerk in Magister. 



We zien namelijk dat we op deze manier afhankelijkheid in plaats van zelfstandigheid aanleren. Als 

we leerlingen willen leren plannen, dan moeten ze daar ook de mogelijkheid voor krijgen. We zijn dit 

jaar daarom gestart met studieplanners: in studiewijzer+ is per vak de planning voor de komende 

periode te vinden. Leerlingen weten nu voor de komende periode al wat er wanneer van ze verwacht 

wordt. Alle mentoren bespreken deze werkwijze met leerlingen en gaan met 'plannen' (i.c.m. 

agendagebruik) aan het werk in het mentoruur. Toetsmomenten worden door docenten nog wel in 

Magister gezet. 

 

Personeelszaken

We zijn de zomervakantie ingegaan met een 'sluitende formatie', wat betekent dat we voor alle 

lesuren een docent hadden gevonden. Lopende de vakantie en het begin van het jaar hebben toch 

nog wat kleine wijzigingen opgeleverd. Voor een aantal uren wiskunde hebben we direct (voorlopige) 

vervanging kunnen regelen in de persoon van mevrouw Tjoonk. Helaas zit onze docent Duits, de 

heer Kiffen, bij de start van het schooljaar ziek thuis. Als volgende week blijkt dat dit langer gaat 

duren, gaan we voor vervanging zorgen. 

Verder heeft de heer Sijtsma een functie voor 2 dagen op Onderwijscentrum het Roessingh 

geaccepteerd. Dat betekent uiteraard ook dat hij 2 dagen minder op De Stedelijke Mavo zal zijn. 

Onderdeel van de vermindering op De Stedelijke Mavo zijn de lessen LO, deze worden 

overgenomen door een nieuwe collega: de heer Elbersen. We heten onze nieuwe collega's ook hier 

van harte welkom!

 

Informatieavonden

Bij deze willen we u ook graag uitnodigen voor de informatieavonden aan het begin van dit 

schooljaar. Per leerjaar krijgt u dan gericht informatie met betrekking tot het komende schooljaar. In 

alle leerjaren krijgt u algemene informatie, in leerjaar 2, 3 en 4 is er specifieke informatie met 

betrekking tot vakkenkeuze (lj 2), programma van toetsing en afsluiting en profielkeuze (lj 3) en 

uiteraard het examen (lj 4).

Woensdag 11 september, 19:00 uur: leerjaar 1 

Woensdag 11 september, 20:00 uur: leerjaar 2 

Donderdag 12 september, 19:00 uur: leerjaar 3 

Donderdag 12 september, 20:00 uur: leerjaar 4

 

Ouderaccount

Via de email heeft de 1e ouder, verzorger van onze nieuwe leerlingen de inlogcodes voor het 

ouderaccount gekregen. Mocht u deze niet ontvangen hebben, wilt u dan bellen 0534821280 of 

mailen naar   ik zal dan met u het emailadres controleren.stedelijkemavo@hetstedelijk.nl



In deze mail wordt ook uitleg gegeven over het aanvragen van een 2e ouderaccount. 

Op dit moment is het zo dat de Studiewijzerplus voor ouders nog niet actief, daar is onze ICT-

afdeling mee bezig, ik zal u mailen als deze werkt.

 

Ziekmelden via Magister

ls uw kind ziek is dan moet dit door een ouder, verzorger woden doorgegeven. Dit kan op 

verschillende manieren telefonisch en via het ouderportaal van Magister. 

De Stedelijke Mavo is een kleine locatie, hierdoor kan het zijn dat wij niet altijd even goed bereikbaar 

zijn. 

Om dit te verbeteren gaan we gebruik maken van de mogelijkheid voor ouders om hun kind 

"digitaal" ziek te melden in Magister. De instructie hiervoor vindt u hier:   . Instructie ziekmelden

Uiteraard mag u ons ook gewoon bellen op nummer   0534821280.

Als uw kind na afwezigheid weer op school is, verwachten we dat deze contact opneemt met de 

leraren om eventuele achterstand zo snel mogelijk weg te werken. 

 

Kamp leerjaar 3

Eerder hebben we u al geïnformeerd over het kamp voor klas 3 dat op 18,19 en 20 september zal 

plaatsvinden op een camping in Diepenheim. De kosten voor dit kamp zullen betaald worden door 

school. Wel dienen leerlingen zelf een tentje, slaapzak en fiets te regelen. De leerlingen krijgen deze 

week en volgende week meer informatie over het programma, en ontvangen een boekje. 

Tijdens de informatieavond zal de mentor belangrijke zaken met u doornemen. 

 

Portfoliogesprekken leerjaar 1

Vlak voor de herfstvakantie (15-17 oktober) zullen er portfoliogesprekken zijn met de leerlingen van 

leerjaar 1. In het eerste project gaan ze onder de leiding van hun mentor aan de gang met het 

opstellen van dat portfolio. De inhoud hiervan komt tot stand door middel van verschillende 

opdrachten die de leerlingen moeten helpen een plan te hebben voor een succesvol jaar! Dat plan 

presenteren de leerlingen aan hun ouders en mentor. Meer informatie volgt er in de komende weken 

via de mentoren.

 

Nieuws van de administratie

https://drive.google.com/file/d/13BXiMN1BpiEYaSVkjYfr2tcxavL6yiBB/view


 Herhaalde oproep controle telefoonnummers en emailadressen

Ik wil u vragen of u uw telefoonnummer en emailadres wilt controleren in Magister en als het niet 

juist is dit te veranderen, mocht het u niet lukken, wilt u mij dan mailen met de goede gegevens op 

onderstaand emailadres, graag onder vermelding van de naam en de klas van uw kind. 

Monique van Schayk 

 stedelijkemavo@hetstedelijk.nl

053-4821280

 

Stichting Leergeld Enschede

 Doel van de stichting

Stichting Leergeld Enschede probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoede situatie leven 

in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende 

(financiële) middelen niet in staat zijn deel te nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot 

belang zijn. Stichting Leergeld Enschede gaat voor een actieve benadering en werkt met goed 

opgeleide vrijwilligers die bij u thuis op bezoek komen. Om dit doel te bereiken werkt Stichting 

Leergeld Enschede samen met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Enschede. 

 Voor wie?

Stichting Leergeld Enschede richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, 

die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten 

nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het 

bijstandsniveau liggen.

120% bijstandsnorm: 

1-oudergezin maximaal €1124,63 netto per maand 

&NegativeMediumSpace;&NegativeMediumSpace;&NegativeMediumSpace;

&NegativeMediumSpace;&NegativeMediumSpace;&NegativeMediumSpace;

&NegativeMediumSpace;2-oudergezin maximaal €1606,61 netto per maand 

Heeft u een hoger inkomen, maar heeft u schulden waarvoor u structureel aflost, of ontvangt u 

bijvoorbeeld weekgeld? Neem dan s.v.p contact met ons op, u komt mogelijk wel in aanmerking.

Vergoedingen voorgezet onderwijs:

• schoolreis/werkweek

• gymkleding

• fiets (vanaf 6 jaar t/m 16 jaar)

• sport of cultuur, inclusief sportkleding

Ook kunt u bij de Stichting Leergeld een aanvraag doen voor een laptop of chromebook als uw kind 

deze nodig heeft voor zijn/haar studie.



 Hoe aan te vragen?

Leergeld wil uw kind(eren) graag helpen. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie, het 

doen van een aanvraag of om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Een aanvraag doen kan 

schriftelijk, telefonisch, per mail of het   op de website.formulier 

Stichting Leergeld Enschede 

Antwoordnummer 58 (geen postzegel nodig) 

7500 VB Enschede 

053 203 40 19 (ma, di, do en vr tussen 9.00-11.00 uur*)

* voor klanten/contact namens een klant kies optie 1: klant

 aanvragen@leergeldenschede.nl

Als de Stichting Leergeld uw aanvraag heeft goedgekeurd ontvangt u een dossiernummer, deze 

geeft u door aan de administratie van de school, zij vragen dan vergoedingen aan voor de 

schoolreisjes en de werkweken.

 

Lestijden van De Stedelijke Mavo

1e uur 08.30 uur - 09.15 uur 

2e uur 09.15 uur - 10.00 uur 

                Pauze 

3e uur 10.15 uur - 11.00 uur 

4e uur 11.00 uur - 11.45 uur 

                Pauze 

5e uur 12.15 uur - 13.00 uur 

6e uur 13.00 uur - 13.45 uur 

                Pauze 

7e uur 14.00 uur - 14.45 uur 

8e uur 14.45 uur - 15.30 uur 

9e uur 15.30 uur - 16.15 uur

 

https://www.leergeld.nl/enschede/doe-een-aanvraag/
https://www.facebook.com/DeStedelijkeMavo/
https://twitter.com/stedelijklyceum
https://www.instagram.com/hetstedelijk/
https://www.youtube.com/hetstedelijklyceum
https://www.linkedin.com/company/het-stedelijk-lyceum-enschede/


Bijlagen
Er zijn geen bijlagen aan dit bericht toegevoegd.


