
www.hetstedel i j k .nlwww.hetstedel i j k .nl

Hoe meld ik mij aan?
Kies jij voor College Zuid? Dan kun jij je na het ontvangen 

van je  basisschooladvies aanmelden via je leerkracht op 

www.hetstedelijk.nl/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 procedure bericht 

of je ook geplaatst bent op de door jou gekozen locatie. 

Wil je meer weten over  College Zuid?

Het Stedelijk Lyceum E info@hetstedelijk.nl     I www.hetstedelijk.nl

Kijk dan op www.hetstedelijk.nl/college-zuid 

Heb je nog vragen?
Vind je niet de informatie die je zoekt, stuur dan een mailtje 

naar  collegezuid@hetstedelijk.nl. Dan nemen wij contact met 

je op. Ook kun je bellen naar (053) 482 11 00.

Waar vind je College Zuid?
Tiemeister 20

7541 WG Enschede

(053) 482 11 00
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Kom kennis maken!
Heb je interesse in een opleiding 

bij College Zuid? Kijk dan op 

www.hetstedelijk.nl/opendagen 
voor onze open dagen 

en informatieavonden.

Jouw later begint op College Zuid.
Wij geven je talent alle ruimte.

College Zuid is onderdeel van Het Stedelijk Lyceum Enschede.
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Wij vragen je niet 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 verder kijken en nemen je al vroeg 
mee in de wereld van morgen. Zodat jij straks zelf in 
staat bent om goede keuzes te maken. 

Later... begint vandaag. 
Denk stedelijk!

Twee Talig Onderwijs (TTO)
Als je kiest voor tweetalig onderwijs, krijg je 

veel vakken in het Engels. Zo leer je niet alleen 

de inhoud van het vak, maar leer je ook de taal 

vloeiend spreken. Ook heb je mail contact met 

leerlingen uit een ander land, is er een uitwisselingsprogramma 

en ga je op excursie naar Engeland, België en Spanje. In het 

derde jaar ga je voor het Cambridge examen en in 5 havo of 6 

atheneum voor het International Baccalaureate examen. Zo haal 

je internationaal erkende diploma’s waarmee je welkom bent op 

buitenlandse universiteiten. En word jij een echte wereldburger!

International School Twente
De International School Twente op College Zuid is er voor 

 internationale en Nederlandse leerlingen die zich voorbereiden 

op vertrek naar het buitenland en/of internationaal onderwijs 

willen volgen. Wil je meer weten over ISTwente? Neem dan een 

kijkje op www.istwente.org.

Topsporter in de dop?
Sport je op hoog landelijk niveau? Of maak je deel uit van een 

regionale/landelijke jeugdselectie? Combineer dan je toptalent 

met het behalen van je mavo, havo of atheneum opleiding.  

Je krijgt een aangepast lesrooster, zodat je op school huiswerk 

kunt maken of tijdens schooltijd kunt trainen. College Zuid is 

één van de twintig scholen in Nederland die zich een Topsport 

Talent School mag noemen. 

Sporttalent
Geen topsportstatus, maar wel een sporttalent? Op College Zuid 

kun je overdag trainen in clubverband. Het tijdstip is in overleg, 

zodat je rooster en training elkaar niet in de weg zitten. Je werkt 

aan je sportieve carrière en tegelijk leer je voor je diploma. 

Ondersteuning op maat
Jouw mentor is voor jou en je ouders je 

eerste  aanspreekpunt op school. Daar-

naast staat op College Zuid een Locatie 

 Ondersteuning Groep (LOG) paraat voor 

extra onder steuning. Deze groep be-

staat uit tenminste vier personen. Een 

teamleider ondersteuning, een ondersteuningsdocent, een 

 ondersteuningsonderwijsassistent en een orthopedagoog. LOG 

is onderdeel van het Stedelijk brede Centrum voor Onderwijs 

& Ondersteuning. Zij helpen het team en individuele docenten 

om aan te sluiten op jouw onderwijsbehoefte en  ontwikkeling. 

 Voorbeelden van ondersteuning zijn: het organiseren van 

 KlasseDeal, coaching, hulp bij plannen en trajectbegeleiding.

Tegen pesten
College Zuid 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.

College Zuid
mavo-havo-atheneum-aandacht voor internationalisering  
(o.a. ISTwente en TTO) en sport.
Op College Zuid dagen we je uit om je mavo, havo, of atheneum 

diploma te halen. We bereiden je voor op jouw later met een 

opleiding die bij jou past. Door kennis te maken met andere 

mensen en culturen. Door je sporttalenten te ontdekken en te 

ontwikkelen. Niemand staat buiten spel! 

Wereldburgers opgelet! 
Kijk over grenzen en maak kennis met de wereld  buiten 

 Enschede en Nederland. Dat kan bij College Zuid op 

 verschillende manieren. Naast je mavo, havo of atheneum 

 opleiding, kun je ook kiezen voor Tweetalig onderwijs (TTO) óf 

kun je naar International School Twente. Welke opleiding je ook 

kiest, interculturele activiteiten krijgen bij ons veel aandacht. 

Mavo
Je volgt de lessen en neemt deel aan projecten. Soms buiten 

school en in samenwerking met bedrijven. Als het nodig is krijg 

je ondersteuning in de vorm van begeleidingslessen, huiswerk-

uren of tutorlessen. Heb je je mavo diploma op zak? Dan kun je 

doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs of naar de 

havo. We begeleiden je naar de keuze die het beste bij jou past!

Havo en atheneum
Je start in een gecombineerde brugklas en gaat verder 

op jouw niveau. We dagen je uit om in vijf of zes jaar te 

laten zien wat je kunt! Na de havo kun je doorstromen 

naar het atheneum of  hoger beroepsonderwijs. 

Met het atheneum diploma kun je  verder in het 

wetenschappelijk onderwijs. We helpen je met leren 

leren en keuzes maken. Want College Zuid is geen 

eind station, maar een springplank naar meer! 

Energie over?
Hou je van sport en bewegen? Dan kun 

je al je energie kwijt in de sportstroom. 

Samen met andere sportievelingen maak 

je kennis met verschillende sporten. 

Denk bijvoorbeeld aan schaatsen, voetbal, 

tumbling, klimmen, turnen en survival. 

Je krijgt extra uren sport per week en je 

kan verschillende clinics volgen. 


