
Hoe meld ik mij aan?
Kies jij voor De Stedelijke Mavo? Dan kun jij je na het 
ontvangen van je basisschooladvies aanmelden op speciale 
aanmeldingsavonden op De Stedelijke Mavo.  
Actuele informatie hierover staat op  
www.hetstedelijk.nl/groep-7-8/aanmelden. De aanmelding 
betekent niet dat je automatisch geplaatst wordt. In  
Enschede hebben alle scholen samen afspraken gemaakt 
over de plaatsing en advisering in het kader van Passend 
Onderwijs. Natuurlijk krijg je wel volgens een vaste proce-
dure bericht of je ook geplaatst bent op de door jou  
gekozen locatie.

Heb je nog vragen?
Vind je niet de informatie die je zoekt, stuur dan een mailtje 
naar stedelijkemavo@hetstedelijk.nl. Dan nemen wij  
contact met je op. Ook kun je bellen naar (053) 482 12 80.

Waar vind je De Stedelijke Mavo?
Jan Vermeerstraat 49
7545 BN Enschede
(053) 482 12 80

Kom kennis maken!
Heb je interesse in een opleiding bij De Stedelijke 

Mavo? Kijk dan op onze website onder groep 7 & 8 

voor onze open dagen en informatieavonden. 

 

Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.hetstedelijk.nl/destedelijkemavo

E info@hetstedelijk.nl     I www.hetstedelijk.nl
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Wij vragen je niet zo snel wat je later wilt worden.  
Je bent al iemand. En dat is al mooi genoeg. Het gaat 
niet om het beroep dat je kiest, maar om het geluk dat 
je later ervaart. Wij leren je bij ons op school verder 
te kijken. We nemen je al vroeg mee in de wereld van 
morgen, zodat jij straks zelf in staat bent om goede 
keuzes te maken. Dat verdien je!

Jij verdient een school  
die bij je past!

We willen dat je veel leert. Daarom bestaat het grootste  
gedeelte van je schooldag uit goede lessen. Wat je daar leert, 
heeft te maken met de wereld om je heen én met je toekomst.  
Dat maken we je duidelijk door het te vertellen of je dat te  
laten ervaren.

Verantwoordelijkheid
Op De Stedelijke Mavo vertellen we natuurlijk wat je moet leren 
en hoe je dat moet doen. Maar langzamerhand moet je ook 
leren verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen. Dat betekent 
dat je leert plannen, organiseren en soms zelf kiest welk vak je 
wilt volgen.

Verantwoordelijk ben je ook voor een ander en voor je omge-
ving. Als je samenwerkt aan een project, zet je jouw kwaliteiten 
in om je groepje te helpen. En ook belangrijk: jouw gedrag 
draagt bij aan de fijne sfeer die er op De Stedelijke Mavo is!

Toekomstgericht
Aan het einde van je schoolloopbaan op De Stedelijke Mavo sta 
je voor een belangrijke keuze, je vervolg. Om een goede keuze te 
maken moet je over voldoende kennis beschikken over je eigen 
mogelijkheden, maar ook over de mogelijkheden die er zijn.  
Vanaf het eerste leerjaar zijn we daarmee bezig. Je maakt kennis 
met beroepen en vervolgopleidingen. Waar ben jij goed in? 
Wat wil je? Wat wil je leren? Allemaal vragen die je uiteindelijk 
helpen een keuze te maken die bij je past.

Wil jij de clown uithangen?
Jaarlijks organiseert De Stedelijke Mavo een circus voor alle 
leerlingen en ouders! Zet jouw talent in om samen een mooi 
circus te organiseren. Van promotie, circusact tot aan de grime 
en kleding. Er is altijd een rol voor jou weggelegd. Dus heb jij 
altijd al de clown willen uithangen, dan is het circusevenement 
zeker iets voor jou. Leerzaam en leuk tegelijk!

Laat van je horen!
Ieder jaar kun jij van je laten horen door gedichten te schrijven 
en voor te dragen. Dit is jaarlijks een bijzonder evenement waar-
bij wij samenwerken met de bibliotheek. Zelfs de wethouder 
komt op bezoek!

De Stedelijke Mavo
mavo - onderbouw havo
Kies je voor De Stedelijke Mavo? Dan kies je onder andere voor:
 • Goede leraren
 • Keuzes in het programma
 • Talenturen
 • Fijne sfeer in de kantine

De Stedelijke Mavo is een relatief kleine school voor mavo en 
onderbouw havo. Zodra je binnenkomt word je gezien, zegt er 
iemand ‘goedemorgen’ en kent je bij je naam. Onze leerlingen 
komen uit heel Enschede en vlak daarbuiten. Het prachtige 
gebouw, de korte lijnen tussen jou, je mentor en je ouders 
zorgen voor een fijne sfeer. Een vertrouwde omgeving waarin jij 
je mag laten zien.

Bij De Stedelijke Mavo werken we op basis van 3 pijlers:
 • Grensverleggend
 • Verantwoordelijkheid
 • Toekomstgericht

Grensverleggend
Het onderwijs op De Stedelijke Mavo verlegt je grenzen.  
We denken niet graag in beperkingen, maar in mogelijkheden. 
Dat betekent dat we niet praten over wat je niet kunt, maar wat 
je nog kunt leren. Je zult dus behoorlijk uitgedaagd worden!

welk talent heb jij?
Heb jij altijd al in een schoolband willen 

zitten, gitaar willen spelen of op toneel 

willen staan? Wij vinden het belangrijk dat 

jij jouw talent ontwikkelt en tegelijkertijd 

een bijdrage levert aan de school of

gemeenschap. Dat kan tijdens projecten, 

waar je mee doet aan muzikale, creatieve, 

sportieve of sociale activiteiten.

 Zo ontwikkel jij jouw talent!

Ondersteuning op maat
Jouw mentor is voor jou en je ouders je eerste aanspreekpunt op 
school. Daarnaast staat op De Stedelijke Mavo een Locatie Onder-
steuning Groep (LOG) paraat voor extra ondersteuning. Deze groep 
bestaat uit tenminste vier personen. Een teamleider ondersteuning, 
een ondersteuningsdocent, een ondersteuningsonderwijsassistent 
en een orthopedagoog. Zij helpen het team en individuele docenten 
om aan te sluiten op jouw onderwijsbehoefte en ontwikkeling. 
Voorbeelden van ondersteuning zijn: begeleiding bij dyslexie/ 
dyscalculie, omgaan met sociale vaardigheden en coaching.

Tegen pesten
De Stedelijke Mavo vindt het belangrijk dat iedereen op een leuke, 
nette en positieve manier met elkaar omgaat. Daar past gedrag als 
pesten, diefstal of geweld niet bij. We willen met elkaar een klimaat 
scheppen waarin we met plezier aan resultaat werken.
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