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Hoe meld ik mij aan?
Kies jij voor Innova? 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 Innova?
Kijk dan op www.hetstedelijk.nl/innova 

Het Stedelijk Lyceum

Heb je nog vragen?
Vind je niet de informatie die je zoekt of heb je vragen over 

onze school en het onderwijsaanbod, stuur dan een mailtje 

naar innova@hetstedelijk.nl. Dan nemen wij contact met je op. 

Ook kun je voor al je vragen bellen naar (053) 482 12 60.

Waar vind je Innova?
Hofstedeweg 185

7535 CV Enschede

(053) 482 12 60

LF
-IN

-V
1-

09
-2

01
6

Kom kennis maken!
Heb je interesse in een opleiding 

bij Innova? Kijk dan op 

www.hetstedelijk.nl/opendagen 
voor onze open dagen 

en informatieavonden.

Innova is onderdeel van Het Stedelijk Lyceum Enschede.

Innova

Het Stedelijk Lyceum

Jouw later begint op Innova.
Wij geven je talent alle ruimte.

E info@hetstedelijk.nl     I www.hetstedelijk.nl



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!

Project x
Verplichte leervakken en instructielessen staan standaard in het 

lesrooster. Het daadwerkelijk oefenen van deze leerstof gebeurt 

vaak in projectgroepen. Het komt geregeld voor dat je zelf een 

eigen project mag bedenken en dit zelf uitvoert. Zo kun je je 

eigen interesses en talenten gebruiken en tonen.

ondersteuning op maat
Jouw coach is voor jou en je ouders je eerste aanspreekpunt 

op school. Daarnaast staat op Innova een Locatie Ondersteu-

ning Groep (LOG) paraat voor extra ondersteuning. Deze groep 

bestaat uit tenminste vier personen. Een teamleider ondersteu-

ning, een ondersteuningsdocent, een ondersteuningsonder-

wijsassistent en een orthopedagoog. Zij helpen het team en 

individuele docenten om aan te sluiten op jouw onderwijsbe-

hoefte en ontwikkeling. 

Tegen pesten
Innova 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.

Innova
mavo - onderbouw havo
Weet jij hoe je het beste leert en wil je zelf de regie over je 

ontwikkeling? Samen met jou ontwikkelen we vaardigheden die 

je nodig hebt en leer je wie je bent, wat je kan en wat je wilt. 

Je behaalt je mavo diploma of doorloopt de eerste jaren van de 

havo, net als op iedere andere school dus, maar dan wel op een 

manier die bij jou past! Gepersonaliseerd leren noemen we dat 

op Innova.

plan je eigen leren 
Op Innova vinden we het belangrijk dat je leert zelf verantwoor-

delijk te zijn. Je maakt je eigen planning en stelt die waar nodig 

bij. Zo leer jij je eigen doelen stellen en keuzes maken. Je hebt 

een eigen coach en natuurlijk leraren die jou helpen om jouw 

beste manier van leren te vinden. Je krijgt instructies voor de 

hele week en moet zelf zorgen dat je het af hebt. Je werk maak 

je op een leerplein. Op een leerplein vind je alle materialen die 

je nodig hebt en is er een leraar die je om hulp of uitleg kunt 

vragen. Je werkt op je eigen computer en je kunt alle opdrach-

ten tijdens de lessen maken. Er is dus  weinig huiswerk!

draag je eigen steentje bij
Innova is een kleinschalige school van ons allemaal. Je leert 

anderen snel kennen. Wij vinden het belangrijk dat alle leer-

lingen een steentje bijdragen. Je krijgt alle ruimte om samen 

met andere leerlingen leuke activiteiten te organiseren zoals 

een schoolreis, een sportdag of excursie. Zo leer jij om actief 

betrokken te zijn bij de school. Leuk en leerzaam tegelijk!

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!


