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Chromebooks
Op Het Stedelijk Lyceum werken we 
met Chromebooks, die je gratis ter 
beschikking krijgt. Meer weten over 
de voorwaarden? Kijk op pagina 12.

Best wennen op de middelbare school!
Het is best wennen: de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. Daar kan Belicia Kuiper 
over meepraten! Ze is 12 jaar en zit op Innova. “Het is een fijne school, omdat het er gezellig en niet 
zo groot is. We werken veel op Chromebooks. Dat vind ik prettig. Op papier was ik vaak mijn planning 
kwijt op de basisschool. 

Het meest moest ik wennen aan andere vakken.Vakken die je op de basisschool niet hebt. Maar ook dat je na iedere 
les van lokaal wisselt. Ik was de enige van mijn basisschool die voor Innova koos.Ik kende wel een jongen die in de 
tweede zat. Een goede vriend van mij. Na een paar weken op Innova, had ik al nieuwe vrienden gemaakt.”

Heb jij ook 
zo’n zin 
in school? 
Óp naar de volgende stap: het 
voortgezet onderwijs? Weet je al 
welke school bij jou past? Waar jij 
je het meest thuis voelt? Heb je net 
als de leerlingen van Het Stedelijk 
Lyceum zin in school of vind je 
het best spannend? In deze krant 
vind je alle informatie over onze 
scholen en hoe je de komende tijd 
nog (verder) kennis kunt maken. 
Onze leerlingen delen graag hun 
ervaringen en vertellen graag over 
hun zin in school. Veel leesplezier!

DIT IS DE #ZININSCHOOLKRANT VAN HET STEDELIJK LYCEUM VOOR ALLE GROEP 8 LEERLINGEN, OUDERS EN IEDEREEN DIE MEER WIL WETEN OVER HET STEDELIJK

Sinds augustus 2018 is Manon 
Ketz bestuurder van Het Stedelijk 
Lyceum. Wat mag je van Het 
Stedelijk Lyceum verwachten? 
Manon Ketz vertelt het je graag.

“Wij geloven dat iedere leerling talent 
heeft. In alles wat we doen geven wij 
ruimte om je te ontwikkelen. School 
is een plek van ons samen, waar we 
oog hebben voor jou, voor wie je bent 
en wat je nodig hebt. We zien jou als 
mens, we hebben vertrouwen in jou 
en je mag laten zien wie je bent. Zo 
kun je groeien tot een zelfverzekerde 
jongvolwassene die goed voorbereid is 
op de toekomst.“

Ruimte is heel belangrijk om je te 
ontwikkelen. Als duidelijk is wat je 
mag en kunt, weet je ook welke ruimte 
je hebt om zelf keuzes te maken. We 
hebben een positieve schoolcultuur, met 
regels die helpen om iedere leerling tot 
leren te laten komen. Zo zijn en blijven 
onze scholen veilig voor iedereen.
Ieder schooljaar zie ik leerlingen 
groeien, stappen zetten. Ik geniet van 

onze mensen die hun grenzen verleggen 
om het leren van leerlingen mogelijk te 
maken. Ik zie daar wekelijks prachtige 
voorbeelden van die mijn #zininschool 
verder aanwakkeren. Mijn rol is onder 
andere te zorgen dat al onze collega’s 
het maximale kunnen doen voor de 
groei van onze leerlingen. Ik werk op 
dit gebied ook nauw samen met onze 
partners op het gebied van jeugd en 
onderwijs in de stad Enschede. Denk 
hierbij aan de gemeente, jeugdwerk, 
sport, gezondheid, het basisonderwijs 
en de vervolgopleidingen in bijvoorbeeld 
het mbo, hbo of de universiteit. 

Ik betrek de leerlingen bij de keuzes die 
wij maken als bestuur. Dat doe ik door 
op regelmatige basis in gesprek te gaan 
met leerlingen. Zij adviseren mij dan 
over dingen die we niet mogen vergeten, 
die we beter of anders kunnen doen. 
Maar ook door alle scholen en leerlingen 
hierbij te betrekken. Zo hebben we 
of krijgen we op iedere locatie een 
#toekomststoel. Die vertegenwoordigt 
de stem van de leerling op hun school. 
Die vergeten we niet. 

Mijn toekomstdroom? Ik zet me in voor 
een sterke samenwerking in de stad 
ten behoeve van onze leerlingen. Mijn 
droom is dat we daardoor leerlingen 
niet alleen aan een waardevol diploma 
helpen, maar dat zij daardoor Enschede 
of de regio verder op de kaart kunnen 
zetten. Mijn droom komt uit als ik 
leerlingen terugzie die daar hun 
eigen stappen in gezet hebben. Of 
ze nu raadslid in de gemeente zijn, 
onderzoeker zijn geworden of een baan 
gevonden hebben in de koeltechniek. 
Op al die leerlingen zijn we trots.

 

Ruimte voor iedere leerling 

Sfeer proeven 
Hoe doe je dat 
in deze tijd? 
Het Stedelijk Lyceum doet er 
alles aan om jou een zo goed 
mogelijk beeld te geven van 
al onze scholen en de keuzes 
die je hebt. Het bezoeken van 
onze scholen is dit jaar een 
beetje lastiger dan andere jaren. 
We hebben de open dagen al 
verzet naar de eerste week van 
maart. Hopelijk kun je alsnog 
sfeer komen proeven. Hou 
onze website in de gaten of 
reserveer alvast een tijdslot via 
onderstaande QR code.

Lukt het live sfeer proeven niet van-
wege coronamaatregelen, dan hebben 
we nog genoeg alternatieven bedacht. 
Ook die vind je op bovengenoemde 
website. Een tipje van de sluier: 
•  neem een kijkje in onze scholen met 

de virtuele tour
•  download de open dag app
•  maak een persoonlijke afspraak

Kijk snel 
verder op 
pagina 2 
voor meer 
informatie en 
de QR codes.
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Overstap naar het Voortgezet Onderwijs
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College Zuid

Kottenpark

“De leraren zijn als buren. Je ziet ze niet altijd,

maar ze zijn er wel als jij ze nodig hebt.”

#zininschool #collegezuid

Reserveer een tijdslot via 
ikwilnaar.hetstedelijk.nl

open dagen 
week: eerste 
week maart



2

welke locatie
past bij jou?

ontdek op welke locatie jij met welk advies kunt instromen

vakschool
het Diekman

vakschool
het Diekman

het
stedelijk

vakkollege

het
stedelijk

vakkollege

het
stedelijk

vakkollege

de
stedelijke

mavo

de
stedelijke

mavo
(onderbouw HAVO)

(onderbouw HAVO)

kottenpark

kottenpark

kottenpark

kottenpark

de
stedelijke

mavo

de
stedelijke

mavo

INNOVA INNOVA INNOVA

INNOVA

college
zuid

college
zuid

college
zuid

college
zuid

college
zuid

college
zuid

Praktijk
onderwijs VMBO B VMBO B/K VMBO K VMBO K/T VMBO TL

(mavo) VMBO TH HAVO HAVO/VWO VWO gymnasium

Binnenkort krijg je je advies van 
jouw meester of juf. Maar welke 
school past dan bij jou en het 
advies dat je gekregen hebt van je 
basisschool? Hierboven kun je zien 
met welke basisschool adviezen 
je op de scholen van Het Stedelijk 
Lyceum terecht kunt.

PrO advies?
Dan kun je naar Vakschool Het 
Diekman. Je leert beroepsgericht en 
werkt veel met je handen. In vijf jaar 
tijd ga je steeds meer stage lopen 
en na 5 jaar verlaat je de school met 
een diploma én een baan. Wil je na 2 
jaar doorstromen naar vmbo-b? Dan 
hebben we een Schakelklas waar we 
jou begeleiden om na 2 jaar de overstap 
naar het vmbo-b te maken.

vmbo-b advies, vmbo b/k 
advies of vmbo-k advies
Met één van deze adviezen kan je naar 
Het Stedelijk Vakcollege. Naast theorie 
leer je door te doen. Je krijgt vanaf het 
eerste leerjaar direct praktijkuren en je 
wordt in 4 jaar opgeleid tot vakvrouw/
vakman. Na het halen van een diploma 
kun je doorstromen naar het mbo.

vmbo k/t advies, 
vmbo t advies, vmbo t/l 
advies, vmbo t/h advies
Met één van deze adviezen kun je 
bij Het Stedelijk Lyceum kiezen uit 
3 locaties. Dit zijn:

•  College Zuid: Je kunt op deze school 
mavo, havo of vwo onderwijs volgen. 

Daarnaast is College Zuid een school 
waar, naast aandacht voor goed 
onderwijs, aandacht is voor de wereld 
om je heen en voor een gezonde en 
actieve leefstijl. Dit merk je doordat je 
op alle niveaus TweeTalig Onderwijs 
(TTO) kunt volgen. Ook is College 
Zuid een school waar leerlingen met 
interesse in sport en bewegen terecht 
kunnen. Je kunt kiezen voor extra 
sport. Topsporters kunnen hun sport 
combineren met het halen van een 
diploma.

•  De Stedelijke Mavo: Hier kun je je 
mavo diploma halen of de onderbouw 
van de havo volgen. Een school waar 
je tijdens talenturen kunt ontdekken 
wat je interesse heeft en zo je talent 
ontdekken én verder ontwikkelen! 

•  Innova: Op deze locatie kun je je 
mavo diploma halen of de onderbouw 
van de havo volgen. In 2022 opent 
Innova de deuren van een gloednieuw 
gebouw dat helemaal voldoet aan de 
wensen en eisen van deze tijd. Dat 
past ook bij de onderwijsvorm van 
Innova waar je in een vaste structuur 
leert verantwoordelijk te zijn voor je 
eigen leerproces. 

havo advies
Met een havo advies kan je terecht op 
één van onderstaande locaties:

•  College Zuid: Je kunt op deze school 
mavo, havo of vwo onderwijs volgen. 
Daarnaast is College Zuid een school 
waar, naast aandacht voor goed 

onderwijs, aandacht is voor de wereld 
om je heen en voor een gezonde en 
actieve leefstijl. Dit merk je doordat je 
op alle niveaus TweeTalig Onderwijs 
(TTO) kunt volgen. Ook is College 
Zuid een school waar leerlingen met 
interesse in sport en bewegen terecht 
kunnen. Je kunt kiezen voor extra 
sport. Topsporters kunnen hun sport 
combineren met het halen van een 
diploma.

•  Kottenpark: Op Kottenpark kun je 
havo, vwo of gymnasium onderwijs 
volgen. Heb je die bijzondere interesse 
in techniek, wetenschap en design? 
Dan kun je de speciale richting 

  W l D l T volgen. Heb je meer 
interesse in kunst, muziek, dans en 
cultuur dan kun je een van de speciale 
kunstklassen volgen. Voor sommige 
kunstklassen moet je wél eerst laten 
zien dat je talent hebt. Je moet dan 
eerst auditie doen.

•  De Stedelijke Mavo: Hier kun je je 
mavo diploma halen of de onderbouw 
van de havo volgen. Een school waar 
je tijdens talenturen kunt ontdekken 
wat je interesse heeft en zo je talent 
ontdekken. Je volgt de bovenbouw 
van de havo dan op één van de andere 
locaties van Het Stedelijk Lyceum.

•  Innova: Je kunt je mavo diploma 
halen of de onderbouw van de havo 
volgen. Dit jaar start Innova in een 
gloednieuw gebouw dat helemaal 
voldoet aan de wensen en eisen 
van deze tijd. Dat past ook bij de 

onderwijsvorm van Innova waar je 
binnen een vaste structuur leert zelf 
verantwoordelijk te zijn voor je eigen 
leerproces. Je volgt de bovenbouw 
van de havo dan op één van de andere 
locaties van Het Stedelijk Lyceum.

havo/vwo of vwo advies
Met een havo/vwo advies kan je terecht 
op één van onderstaande locaties:

•  College Zuid: Je kunt op deze school 
mavo, havo of vwo onderwijs volgen. 
Daarnaast is College Zuid een school 
waar, naast aandacht voor goed 
onderwijs, aandacht is voor de wereld 
om je heen en voor een gezonde en 
actieve leefstijl. Dit merk je doordat je 
op alle niveaus TweeTalig Onderwijs 
(TTO) kunt volgen. Ook is College 
Zuid een school waar leerlingen met 
interesse in sport en bewegen terecht 
kunnen. Je kunt kiezen voor extra 
sport. Topsporters kunnen hun sport 
combineren met het halen van een 
diploma.

•  Kottenpark: Op Kottenpark kun je 
havo, vwo of gymnasium onderwijs 
volgen. Heb je bijzondere interesse in 
techniek, wetenschap en design? Dan 
kun je de speciale richting 

  W l D l T volgen. Heb je meer 
interesse in kunst, muziek, dans 
en cultuur dan kun je een van de 
speciale kunstklassen volgen. Voor 
sommige kunstklassen moet je wél 
eerst laten zien dat je talent hebt. Je 
moet dan eerst auditie doen.

> vervolg van voorpagina

Hoe kun je de 
komende tijd 
nog (verder) 
kennismaken met 
Het Stedelijk 
Lyceum?
Naast de open dagen in de 
eerste week van maart kun je 
de virtuele tours bekijken. Zo 
krijg je een beeld van de school 
en kun je kijken of de school je 
aanspreekt. Zie je jezelf al door 
de gangen lopen met je rugzak 
op je rug?

Op pagina 12 vind je meer informatie 
over de virtuele tours. 

Met de open dag app kun je op je 
telefoon verder kennis maken met 
onze locaties. Hieronder vind je de 
informatie die je nodig hebt om de 
apps de installeren.

Open dag app
Om jou toch kennis te laten 
maken met onze scholen, 
leerlingen en docenten, hebben 
we open dag apps van onze 
locaties laten maken. In de 
app vind je naast informatie 
over school ook leuke filmpjes 
van leerlingen en docenten, de 
virtuele rondleiding, informatie 
over het aanmelden bij de 
school van jouw keuze en nog 
veel meer leuke weetjes.

De app kun je als volgt downloaden 
op je telefoon:
Stap 1:  download de open dag app in 

de App of Play store
Stap 2:  scan een van onderstaande 

QR codes in de app
Stap 3:  de app wordt nu standaard 

geopend als de app van de 
gekozen school

Stap 4:  Wil je apps van meerdere 
locaties gebruiken? Dat kan! 
Ga dan rechts bovenin naar 
‘wissel school’ en kies ‘voeg 
nieuwe app toe’.

Welke school past bij jou?

Let op! Deze QR codes werken alleen na het installeren van de open dag app 
(stap 1) en bij gebruik in de open dag app.
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Sterk 
Techniek 
Onderwijs
Het Stedelijk Vakcollege is 
verbonden aan het project 
Sterk Techniek Onderwijs. 
Met dit project werken wij 
aan sterk, aantrekkelijk en 
innovatief techniekonderwijs, 
dat leerlingen goed voorbereidt 
op een vervolgopleiding in de 
techniek. Wij doen dit in nauwe 
samenwerking met mbo-
instellingen en het regionaal 
bedrijfsleven. 

Het project Sterk Techniek Onderwijs 
biedt ons o.a. de mogelijkheid om 
onze technieklokalen opnieuw in te 
richten met moderne machines. Ook 
hebben wij een Technolab waar 
onze leerlingen en basisschoolleer-
lingen door diverse workshops op 
onderzoekende en ontdekkende wijze 
kennis maken met Techniek.

DJERMO koos 
voor lassen 
De 16-jarige Djermo 
komt elke week 
van Het Stedelijk 
Vakcollege naar 
het nieuwe Sterk 
Techniek Onderwijs-
lokaal in Hengelo:

“De school maakt dit 
mogelijk voor ons. Ik kon kiezen tussen 
lassen en verspanen en ik koos voor 
lassen, dat leek mij leuker. Goed om 
dit hier al te kunnen leren, want ik 
wil graag de techniek in. Ook vind 
ik het leuk om een dag per week op 
een mbo-school te zijn, want dat zie 
je alvast voor later hoe het daar is 
en wat er allemaal mogelijk is. Dat 
weet ik dan alvast voor als misschien 
bij SMEOT ga leren. Wat ik leuk vind 
aan techniek? Gewoon, lekker met je 
handen werken!”

Het Stedelijk Vakcollege is 
ingericht op leren in de praktijk. 
Dat zie je meteen als je onze 
praktijklokalen binnenloopt, zoals 
een mooie schoonheidssalon, 
een echte keuken en een 
timmerwerkplaats. 

Ook loop je stage of volg je 
praktijklessen in het bedrijfsleven 
en het mbo. Natuurlijk heb je naast 
praktijklessen ook theorievakken zoals 
Nederlands, Engels, wiskunde en Mens 
en Maatschappij. We geven extra 
aandacht aan de vakken Nederlands 
en rekenen. Dit doen we omdat goed 
Nederlands lezen, schrijven en spreken 
de basis is voor alle andere vakken. 

Aandacht voor jou
In de eerste twee jaar doe je 
onderzoek naar jezelf; wie ben 
ik, wat wil ik en wat kan ik staan 
daarbij centraal. Hier werk je samen 
met je mentor aan tijdens de lessen 
loopbaanoriëntatie. Een aantal 
keren per week heb je samen met je 
mentor een dagstart. Tijdens deze 
dagstart bespreek je bijvoorbeeld 
wat goed gaat, wat minder goed 
gaat, waar je hulp bij nodig hebt of 
als je ergens mee zit. Met je mentor 
kun je echt alles bespreken.

Goede keuzes maak je samen
Aan het eind van het tweede jaar maak je 
een keus voor een profiel. Samen met je 
mentor en je ouders kijk je welk profiel je 
leuk vindt en wat het beste bij jou past. 
Het Stedelijk Vakcollege heeft maar liefst 
6 profielen in huis waaruit je kunt kiezen: 

Vakcollege Techniek en 
Vakmanschap
• Bouw, Wonen en Interieur
• Produceren, Installeren en Energie
• Media, Vormgeving en ICT

Vakcollege Mens en 
Dienstverlenen
• Zorg en Welzijn
• Economie en Ondernemen
• Horeca, bakkerij en recreatie

Keuzevakken 
In de bovenbouw mag je zelf een 
aantal vakken kiezen binnen of zelfs 
buiten je profiel. We bieden heel veel 
verschillende keuzevakken aan zoals: 
• meubelmaken  
• praktisch booglassen
• domotica en automatisering
• 3D vormgeving en- realisatie
• game design
• fotografie
• marketing
• ondernemen
• patisserie

• de bijzondere keuken
•  kennismaken met uiterlijke verzorging
•  geüniformeerde dienstverlening en 

veiligheid
Er is dus veel te ontdekken. Zo kom je 
erachter wat je straks op het mbo wilt 
gaan doen. 

Samen op weg naar het diploma
Voor onze mentoren staat een goede 
begeleiding voorop. Ze bouwen 
een persoonlijke band op met hun 
leerlingen. Je mentor begeleidt jou bij 
je opleiding en ontwikkeling en helpt 
je bij het ontdekken van je talenten. 
Samen naar het diploma toewerken, dat 
vinden wij belangrijk. 

Extra ondersteuning
Wij vinden het heel belangrijk dat jij 
op school de begeleiding krijgt die je 
nodig hebt. Daarom hebben wij, net als 
alle andere locaties van Het Stedelijk 
Lyceum, een Locatie Ondersteuning 
Groep (LOG). De medewerkers die hier 
werken helpen de mentor en de andere 
leraren om jou de begeleiding te geven 
die je nodig hebt. Ondersteuning kan 
heel verschillend zijn bijvoorbeeld 
gesprekjes, ondersteuning in de les of 
het inschakelen van andere hulp zoals 
een training sociale vaardigheden of 
hulp bij plannen en organiseren. Extra 
ondersteuning krijg je zodra en zolang 

je dat nodig hebt, want we vinden het 
belangrijk dat je je fijn voelt op school 
en dat je goede resultaten behaalt!

Topsport Talentschool
Sport je op hoog landelijk niveau? Of 
maak je deel uit van een jeugdselectie? 
Dan is de Topsport Talentschool iets 
voor jou. Op Het Stedelijk Vakcollege 
krijg je de ruimte om topsport te 
combineren met een vmbo basis of 
kader opleiding. Je krijgt een 
aangepast lesrooster, zodat 
je op school huiswerk kunt 
maken of tijdens schooltijd 
kunt trainen. 

Bianca Bal, docent Horeca, Bakkerij en Recreatie

“Ik wil mijn leerlingen graag meegeven dat ze er mogen 
zijn. Wees trots op wie of wat je bent. Benut je talenten 
en oefen in de dingen waar je misschien niet zo goed in 
bent. Ook al wil je niets in de horeca en heb je het profiel 
gekozen omdat het het minst stom is, probeer toch altijd uit 
lessen te halen wat voor jou van belang is. Eén keer per week 
draai ik het restaurant van de school met de leerlingen. In de 
keuken wordt mooi gekookt onder leiding van mijn collega 
Dion Stehr en ik mag met de leerlingen gasten ontvangen 
in het restaurant (helaas dit jaar niet vanwege Corona). 
Onwijs spannend natuurlijk voor de leerlingen maar als ik 
dan zie hoe gastvrij ze zijn en hoezeer ze hun best doen om 
het de gasten goed naar de zin te maken, dan maakt me dat 
echt trots. De trotse gezichten van leerlingen, als ze zien 
wat het eindresultaat is van alle inspanning, ja dat is mijn 
#zininschool!”

Het Stedelijk Vakcollege

EEN SCHOOL VOOR VMBO BASISBEROEPSGERICHT EN KADERBEROEPSGERICHT ONDERWIJS

Het Stedelijk Vakcollege is 
ingericht op leren in de praktijk 

Als je aan het einde van 
het tweede jaar de stap van 
Vakschool het Diekman naar 
Het Stedelijk Vakcollege zet, 
bespreekt jouw mentor van Het 
Diekman met je nieuwe mentor 
van Het Stedelijk Vakcollege 
alles wat hij/zij moet weten 
zodat je een goede start bij 
ons maakt. Ook kom je voor de 
zomervakantie al een paar keer 
meedraaien; dan wen je alvast 
een beetje aan je nieuwe 
school. 
 
Als je dan in het derde jaar 
bij het Stedelijk Vakcollege 
begint, krijg je eerst een kort 
introductieprogramma zodat je het 
gebouw, de lokalen en je nieuwe 
docenten goed leert kennen. Je 
werkt toe naar een examen voor 
praktijk en theorie. Met je behaalde 
diploma kun je doorstromen naar 
een vervolgopleiding op het mbo.

Van 
Vakschool 
Het Diekman 
naar Het 
Stedelijk 
Vakcollege

kader opleiding. Je krijgt een 

“Leraren zijn echt okay. Ze zijn soms streng, 

maar daar leer je echt van. Ze helpen je je 

doel te bereiken.”

#zininschool #hetstedelijkvakcollege

Contact
Heb je vragen of wil je een (online) 
afspraak maken om je vragen te stellen 
neem dan contact met ons op via: 

Het Stedelijk Vakcollege
Wethouder Beversstraat 195
Telefoon: (053) 482 13 00
E-mail: stedelijkvakcollege@hetstedelijk.nl

Meer weten? 
Scan de QR code:

“School maakt me vrolijk. Door mijn vriendinnen word ik blij en krijg ik zin in school. Ik kom elke dag vrolijk thuis.”
#zininschool #hetstedelijkvakcollege

Mijn zin 
in school
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Contact
Heb je vragen of wil je een (online) 
afspraak maken om je vragen te stellen 
neem dan contact met ons op via: 

De Stedelijke Mavo
Jan Vermeerstraat 49, 7545 BN Enschede
Telefoon: (053) 482 12 80
E-mail: stedelijkemavo@hetstedelijk.nl

DE STEDELIJKE MAVO

EEN SCHOOL VOOR MAVO EN ONDERBOUW HAVO

Pijlers VAN De Stedelijke Mavo
In het westen van de stad vind 
je De Stedelijke Mavo, een wat 
kleinere school. Bij binnenkomst 
zegt er iemand ‘goedemorgen’ en 
kent je bij naam. Een school waar 
je wordt gezien! Waar we kijken 
wat jij nodig hebt om je diploma 
te halen. 

Het onderwijs op De Stedelijke Mavo 
en de keuzes die we maken kunnen we 
het best uitleggen aan de hand van drie 
thema’s, wij noemen het de pijlers van 
De Stedelijke Mavo.

• 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 nog kunt leren. Je 
wordt dus behoorlijk uitgedaagd! Goede 
vaklessen vormen hierbij het fundament. 

• (Zelf)verantwoordelijk
Zelfverantwoordelijkheid gaat over de 
manier waarop je in staat bent je eigen 
leren vorm te geven. Naast het belang 
van het halen van goede resultaten en 
een mooi diploma willen we dat je groeit 
in het nemen van verantwoordelijkheid in 
je eigen leerproces. Dat betekent dat je 
leert plannen, organiseren en soms zelf 
kiest welk vak je wilt volgen. Je bent niet 
alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar 
ook voor een goede samenwerking met 
anderen, je aandeel in de school en de 
wereld om je heen. Dit zie je terug in het 
onderwijs bij De Stedelijke Mavo. Martijn 
Sijtsma legt uit:“ Tijdens Maatwerktijd 
kun je als leerling zelf kiezen waar je 
extra les in wilt volgen. Daar kun je je 
voor inschrijven. Dat hoort bij het zelf 
verantwoordelijk leren zijn voor je eigen 
leerproces.” 

• 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.

Waarom 
koos JOSé 
voor de 
stedelijke 
mavo?
José Vos-Burkink zit in de 
tweede klas van De Stedelijke 
Mavo. Hij koos voor De 
Stedelijke Mavo omdat het een 
kleine school is. 

“Je kent iedereen die er op school zit. 
Het is gezellig en je leert elkaar snel 
kennen. 

Waar hij aan moest wennen was de 
zware rugzak die hij elke dag mee 
naar school moet nemen. 
“In mijn rugzak zitten boeken, mijn 
Chromebook, schriften, mijn agenda 
en etui.” 

José legt uit dat je ook wel bij een 
lange dag ervoor kan kiezen de 
boeken die je niet nodig hebt in je 
kluisje te leggen. Op je Chromebook 
werk je bijvoorbeeld tijdens de 
vakken aardrijkskunde, biologie, 
geschiedenis, muziek en Nederlands.

Werken op je
Chromebook
De afgelopen tijd volgde Jamie 
veel lessen op zijn Chromebook 
toen de scholen gesloten 
waren.”Thuiswerken vind ik wel 
makkelijk, dat kan ik goed. Beter 
dan leren in de klas. Daar vind ik 
het soms te druk. 

Ik krijg huiswerk voor de hele week 
en kan werken in mijn eigen tempo. 
Dat vind ik makkelijker en heb dan 
meer tijd om alles te plannen zodat 
ik het aan het einde van de week 
klaar heb. En af en toe heb ik tijd 
voor andere dingen. Even op de 
Playstation, gamen met vrienden 
of een televisieserie kijken. Dat is 
natuurlijk wel even leuk, maar met 
elkaar kletsen en praten is gezelliger. 
Ik mis school dan wel. Want ik 
vind school erg gezellig. Elke dag 

gebeuren er weer nieuwe dingen en 
elke dag leer ik weer iets nieuws. 
Meer dan thuis. Ik ben blij dat ik op 
De Stedelijke Mavo de vrijheid heb 
om te doen wat ik leuk vind. Ruimte 
heb om te doen wat ik wil. Je krijgt 
hier goede lessen. Daarna kun je 
verder. Je krijgt hier ook vrijheid om 
te kiezen. Welke vakken je extra wilt 
volgen. En dat je ook dingen kunt 
doen die je anders niet snel zou doen. 
Van koken en technisch schilderen tot 
deelnemen aan een circus.”

Extra 
aandacht 
voor taal
Loes Willems is docent 
Nederlands op De Stedelijke 
Mavo. 

Zij legt uit: “Voor het vak 
Nederlands probeer ik zoveel 
mogelijk les uit het boek af 
te wisselen met werken op je 
Chromebook. Maar belangrijk blijft 
schrijven met pen en papier.” 

Blij is zij met de bibliotheek in 
die in de school is gevestigd. We 
stimuleren leerlingen om veel te 
lezen, maken daar ook tijd voor in 
de les. Dat past bij De Stedelijke 
Mavo waar we extra aandacht 
besteden aan taal, de basis voor 
alle andere vakken.“

“Leraren werken niet alleen uit boek, maar praten soms ook over hun eigen ervaringen. Die eigen verhalen, daar leer je meer van.      #zininschool #destedelijkemavo

Contact

“De school is voor iedereen. Je hebt hier ook geen groepjes. Iedereen is vriendelijk tegen elkaar.”     #zininschool #destedelijkemavo

Meer weten? 
Scan de QR code:

Talenturen 
en projecten 
Naast de ‘gewone lessen’ 
dagen we je uit om je 
grenzen te verleggen tijdens 
projecten en talenturen. 

Docent Diandra Burger legt uit: 
“Je leert daar andere 
vaardigheden als presenteren, 
onderzoeken en samenwerken. Zo 
hebben de leerlingen bijvoorbeeld 
aan het Food Truck project 
gewerkt. Ze moesten daar zelf 
een idee bedenken, een begroting 
maken (wat gaat het kosten) 
en de promotie regelen. Tijdens 
talenturen leer je andere dingen 
dan bijvoorbeeld wiskunde en 
Nederlands. Je leert kennismaken 
met nieuwe dingen op sportief, 
cultureel wetenschappelijk en 
technisch gebied. Zo kun je 
ontdekken waar jij goed in bent.” 
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Contact
Heb je vragen of wil je een (online) 
afspraak maken om je vragen te stellen 
neem dan contact met ons op via: 

College Zuid
Tiemeister 20, 7541 WG Enschede 
Telefoon: (053) 482 11 00
E-mail: collegezuid@hetstedelijk.nl

Kies je voor College Zuid, dan kies je 
voor een school waar, naast aandacht 
voor goed onderwijs, aandacht is voor de 
wereld om je heen en voor een gezonde 
en actieve leefstijl. Er is oog voor jou als 
individu en voor je talenten. Je krijgt 
vanaf dag 1 een mentor die je persoonlijk 
begeleidt. In driehoeksgesprekken 
vertel je regelmatig aan je ouders en 
je mentor waar jij op school mee bezig 
bent en waar jouw sterke punten liggen. 
Maar het gaat natuurlijk ook over je 
leerpunten. Doordat je deze gesprekken 
in mentorlessen samen met je mentor 
en je klasgenoten voorbereidt, begrijp je 
steeds beter wat je moet doen om goede 
resultaten te halen op school. We zorgen 
er samen voor dat je op een bruisende 
manier leert wie je bent en wat jij te 
brengen hebt in de wereld. 

Het bruisende zit bijvoorbeeld in de 
manier waarop je bij ons op school talen 
leert en in de aandacht die College Zuid 
heeft voor sport en bewegen. Op een 
school met tweetalig onderwijs leer 
je een taal door hem in de praktijk te 
gebruiken. Dit doe je in de les, maar ook 
bij excursies, uitwisselingen en tijdens 
theatervoorstellingen. Alle leerlingen 

profiteren hiervan, ook de leerlingen die 
niet kiezen voor onze tweetalige stroom. 
Als topsporttalentschool bieden we 
naast uitdagende gymlessen voor alle 
leerlingen, met sporten waarmee je 
normaal gesproken niet in aanraking 
komt, ook de mogelijkheid om te 
kiezen voor een extra sport- en 
bewegingsprogramma. Tijdens 
toernooien krijg je de kans om je sportief 
te meten met leeftijdsgenoten van 
andere scholen.

Een compact en aaneengesloten 
onderwijsprogramma helpt je om 
presteren op school te combineren met 
een actief leven. In de onderbouw ga je 
iedere dag van 8.15 uur tot 14.15 uur 
naar school en heb je geen tussenuren. 
Dit betekent dat je iedere dag zeven 
lessen volgt. Mocht het voorkomen 
dat een docent uitvalt dan ga je op het 
studieplein met weekplanners verder 
met je studie. Op het studieplein zijn 
docenten aanwezig om je hierbij te 
begeleiden. Het onderwijs gaat op 
College Zuid dus altijd door, zelfs na 
de lessen. Tot 16.00 uur zijn op het 
studieplein vakdocenten aanwezig 
om je te helpen met eventuele vragen 

die je hebt over de lesstof. Binnen het 
gevarieerde lesrooster is veel aandacht 
voor het kerncurriculum met de vakken 
Nederlands, Engels, wiskunde en Duits. 
In klas 1 krijg je deze vakken zelfs vijf 
lesuren per week. Deze vakken zijn 
een basis voor de andere vakken en 
vergroten de kansen op school en op 
succes later. 

Op College Zuid ligt de wereld aan je 
voeten. Ons onderwijs bereidt je voor 
op het leven in een wereld die groter is 
dan Enschede of Nederland. Door in ons 
onderwijs veel aandacht te besteden aan 
talen en de Europese Unie, bijvoorbeeld 
door het organiseren van gastcolleges, 
projecten en uitwisselingen met scholen 
in het buitenland, komt de wereld 
letterlijk de school binnen.

Met een mavo, havo of vwo diploma 
op zak zul je in vervolgstudies en later 
tijdens je werk ongetwijfeld te maken 
krijgen met de internationale omgeving. 
Leerlingen van College Zuid kunnen dit 
met vertrouwen tegemoet zien, zoals 
ook te lezen is in het interview met 
twee oud-leerlingen van College Zuid op 
pagina 10.

College Zuid

Alondra Overmeer
Alondra Overmeer zit in klas 
4H2 van College Zuid. Zij koos 
voor College Zuid omdat zij 
tweetalig onderwijs wilde volgen. 
We vroegen Alondra wat haar 
#zininschool is. 

”Ik houd van de gezelligheid op school. 
Toen we een tijdje niet naar school 
konden door de lockdown miste ik dat 
heel erg. Je vrienden en vriendinnen 
zien en kunnen bijkletsen, dat maakt 
dat ik met plezier naar school ga.” 

Alondra won in groep 8 de 
Stadsdichtersprijs. Zij vertelt hierover: 
“Twee jaar lang mocht ik deze titel 
dragen en bij speciale gelegenheden 
gedichten schrijven en voordragen. 
Bij de dodenherdenking op het 
Wilminkplein of voor Amnesty 
International bijvoorbeeld. Ik vond 
dat zelf heel leuk en ik weet dat mijn 
moeder daar ook heel trots op is. Maar 
trots is ze ook nu ik heel veel succes 
heb met mijn skateboardfilmpjes op 
TikTok. Ik had heel veel geoefend 
met skateboarden. Als je iets heel 
vaak doet en het lukt, krijg je daar 
een kick van. Ik ging het filmen en op 

TikTok plaatsen. Blijkbaar vinden veel 
mensen mijn filmpjes leuk, want ik heb 
inmiddels heel veel volgers.” 

Weet je al wat je in de toekomst wilt 
gaan doen? 
“Ik wil journalist worden en dan het 
liefst internationaal. Toch weer iets 
met taal dus.”

Wat doet school voor jouw 
ontwikkeling? 
“Ik vind TTO een echte aanrader. Ik 
ben blij dat ik dat gekozen heb. Je gaat 
leuke activiteiten doen en je leert er 
veel van.”

Gezonde en 
actieve leefstijl
In de huidige tijd is het belang 
van een gezonde en actieve 
leefstijl duidelijk zichtbaar. Op 
College Zuid is aandacht voor 
een gezonde leefstijl en kun 
je kiezen om op het gebied 
van sport en bewegen meer 
uitgedaagd te worden.

• Sportstroom
Ben je geen topsporter, maar 
vind je sporten wel erg leuk, dan 
is de sportstroom iets voor jou! 
Samen met medeleerlingen maak 
je kennis met allerlei sport- en 
bewegingsactiviteiten, zoals 
schaatsen, voetbal, tumbling, 
klimmen, turnen en survival. In de 
bovenbouw kun je kiezen voor sport 
als examenvak. Elke leerling die 
sport leuk vindt, kan deelnemen aan 
de sportstroom.

• Topsport talentschool (TTS)
Als je op landelijk niveau sport, of 
deel uitmaakt van een regionale 
of landelijke jeugdselectie, dan is 
de topsport talentschool iets voor 
jou. Je krijgt, als je door NOC*NSF 
geselecteerd bent als topsport 
talentleerling, ruimte om topsport te 
combineren met je opleiding. College 
Zuid is een van de twintig scholen in 
Nederland die een dergelijke status 
hebben. Dat betekent dat leerlingen 
uit Enschede en de wijde omgeving 
op College Zuid hun sportieve 
ambities combineren met hun 
studie. Als TTS-leerling krijg je een 
flexibel lesrooster, 
vrijstelling voor het 
volgen van bepaalde 
vakken en bijles als 
dat nodig is.

Schaatstalent 
Evelien Vijn 
combineert studie 
met topsport
Schaatstalent Evelien Vijn (18) 
combineert haar vwo op College 
Zuid met topsport. In november 
deed ze mee aan het NK allround 
in Heerenveen. Niet in een 
uitverkocht stadion, waar ze ooit 
van droomde maar in een stille 
ijshal zonder publiek wist ze haar 
persoonlijke records te verbeteren. 
Datzelfde deed ze tijdens het WK 
kwalificatietoernooi van december. 

Op dit moment is het vooral trainen. 
Door de corona maatregelen mogen 
er geen toernooien voor jongeren 
plaatsvinden. “Dat is jammer, je hebt 
dan geen concreet doel waar je op 
korte termijn naar toe werkt. Maar 
ik heb dan nog wel het geluk dat ik 
mooie seniorenwedstrijden heb mogen 
rijden. Maar dat is ook topsport hè? 
Jezelf motiveren en hard werken voor 
succes op lange termijn. Voor mij is 
dat toewerken naar de WK junioren 
volgend jaar en de olympische spelen 
van 2026. 
In het examenjaar vwo betekende 
topsport combineren met studie 
bijvoorbeeld dat ik afgelopen maanden 
een toetsweek moest combineren 
met mijn eerste NK bij senioren. Best 
een uitdaging! Gelukkig heb ik veel 
medewerking van school. Dat is echt 
top geregeld op College Zuid. Ik heb 
altijd al een aangepast rooster en ook 
toetsen kan ik spreiden om meer rust 
in te bouwen. Ook doe ik gespreid 
examen. Vorig jaar heb ik al een deel 
gehaald, dit jaar het tweede deel.” 

Samen met andere teamleden maakt 
Evelien deel uit van Talent NED onder 
leiding van Robin Derks. Ze verhuisde 
van Noord Holland naar Enschede 
waar ze met andere teamleden en 
andere topsporters (mountainbikers) 
in de voormalige muziekschool aan 
de Boddenkampsingel woont. “Dat is 
best wennen, maar we hebben veel 
steun aan elkaar.” Ze probeert wel elk 
weekend naar haar ouders te gaan. 
“In Wieringerwerf kan ik ook gewoon 
trainen. Trainen doe ik niet alleen op 
ijs, ik doe ook aan krachttrainingen en 
fietsen.” Op de vraag of zij een advies 
heeft aan groep 8 leerlingen die ook 
hun topsport willen combineren met 
studie op College Zuid antwoordt zij: 
“Blijf vooral goed plannen, zodat je 
duidelijk hebt wat er wanneer van 
je verwacht wordt. Communiceer 
daarover zowel met je coach en trainer 
als met je mentor van school. Dan zul 
je zien dat topsport en studie prima te 
combineren zijn!”

EEN SCHOOL VOOR MAVO, HAVO EN VWO

Goed onderwijs, aandacht voor de wereld om 
je heen, een gezonde en actieve levensstijl

Waarom koos 
Alondra voor 
College zuid?

Foto Evelien Vijn (fotograaf Neeke Smit)

Goed onderwijs, aandacht voor de wereld om 

“De sfeer is gezellig. Iedereen kan goed met 

elkaar opschieten. Ik vind het fijn om hier te zijn.”

#zininschool #collegezuid

Tweetalig onderwijs
Op College Zuid kun je ervoor 
kiezen om tweetalig onderwijs 
(TTO) te volgen. Dit houdt in 
dat verschillende vakken in het 
Engels worden aangeboden. 
Het is zelfs mogelijk om 
vakken op International School 
Twente (ISTwente) te volgen. 
Tijdens de TTO opleiding haal 
je een Cambridge certificaat 
en een IB certificaat. Dit zijn 
beide internationaal erkende 
diploma’s waarmee je in het 
buitenland kunt studeren. 

Om naar de brugklas TTO te gaan hoef 
je niet goed te zijn in Engels, dat leer 
je op College Zuid. Wist je trouwens 
dat alle leerlingen van College 
Zuid die Tweetalig Onderwijs (TTO) 
volgen en examen hebben gedaan in 
Cambridge Checkpoint zijn geslaagd? 
En daar zijn we trots op. Het is best 
opmerkelijk aangezien het Cambridge 
examen door de eerste lockdown werd 
uitgesteld en de leerlingen hun derde 
jaar niet konden afsluiten met een 
certificaat. Zij moesten een half jaar 
later pas het examen doen en gelukkig 
met een geweldig resultaat!

Meer weten? 
Scan de QR code:
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Kottenpark is een moderne school 
met uitdagend onderwijs dat je 
ontwikkelt en voorbereidt op je 
toekomst. We willen graag het 
beste in jou naar boven halen. 
Daarom bieden wij naast onze 
opleidingen havo, atheneum 
en gymnasium ook extra 
programma’s om je grenzen te 
leren verleggen. We zijn een 
trotse cultuurprofielschool en 
besteden veel aandacht aan je 
wetenschappelijke opleiding. Als 
je talent hebt voor talen, dan kun 
je deelnemen aan ons versterkt 
talenonderwijs. Zo kun je bij 
Engels deelnemen aan Cambridge 
Advanced English (CAE). We zijn 
daarnaast partnerschool van het 
Duitse Goethe Instituut. Je sluit 
het vak af met een internationaal 
erkend diploma.

Wat je later ook wil worden, op 
Kottenpark zetten we samen met 
jou de goede stappen!
Kottenpark kenmerkt zich door een 
gezellige sfeer waarin samenwerking en 
vertrouwen centraal staan. Maar liefst 
zes oud-leerlingen werken inmiddels 
zelf als docent op Kottenpark. Wat hen 
dreef om als docent terug te keren 
naar hun oude school? “Kottenpark is 
een school met veel mogelijkheden, 
ongelooflijk betrokken docenten en 
een ontzettend leuke sfeer”, vertelt 
Jan Volbers die als voormalige leerling 
inmiddels directeur van Kottenpark is. 
“We vinden het belangrijk om als school 
midden in de maatschappij te staan.” 

We werken veel samen met de 
Universiteit Twente en Saxion 
Hogeschool. Ook hebben we regelmatig 
uitwisselingsprogramma’s met scholen 
in het buitenland. Mooie voorbeelden 
daarvan zijn de deelname aan een 
Model United Nations in New Delhi of 
het project YRonNS (Young Researchers 
on Natural Sciences) waarin Kottenpark 
samenwerkt met acht scholen uit 
Europa en Azië.

Wetenschap
Een goede wetenschapper kan 
onderzoek verrichten, maar ook 
presenteren. We vinden beide 

vaardigheden belangrijk en besteden 
hier veel aandacht aan. Als extra kun je 
kiezen voor onze Wetenschap | Design 
| Techniek klas (WDT). We werken 
hier samen met jou aan verschillende 
maatschappelijke vraagstukken op 
het gebied van gezondheid & geluk, 
natuur & milieu en duurzaamheid & 
techniek. Je gaat in projecten werken 
en onderzoek doen om creatieve 
oplossingen te vinden voor actuele, 
maatschappelijke vraagstukken. Bij 
WDT werken we nauw samen met 
Consent, Tech Your Future, Saxion en 
Universiteit Twente.

Cultuur
Kottenpark is een trotse 
cultuurprofielschool. Dat betekent dat 
cultuur een belangrijke plaats innneemt 
in ons onderwijs. Alle kunstvakken 
kunnen worden gekozen als examenvak 
en cultuur is een rode draad in alle 
vakken. We organiseren regelmatig 
projecten om je interesse voor en kennis 
van cultuur te verdiepen. Want iedereen 
heeft talent!

Ben je geïnteresseerd in extra 
verdieping? 
Dan kun je naast je reguliere lessen 
kiezen uit vier kunstklassen:
• Kunstklas beeldende vorming
• Kunstklas Muziek
• Kunstklas Theater
•  Vooropleiding dans in samenwerking 

met ArtEZ

Kijk op onze website voor extra 
informatiefilmpjes over elke opleiding.

Gymnasium
Kottenpark kent de grootste 
gymnasiumafdeling in de regio. We 
willen elke leerling extra stimuleren 
om het beste uit zichzelf te halen. 
Verdieping en verbreding is bij alle 
vakken mogelijk. De klassieke cultuur 
leert je breed te kijken en brengt 
je dichter bij de wortels van onze 
maatschappij. Hiervoor volg je Grieks 
en Latijn vanaf de brugklas. Bij Engels, 
Duits en Frans spreken wij zoveel 
mogelijk in de doeltaal. Je volgt ook 
bijzondere vakken als kunst, filosofie 
en science. Na zes jaar ben jij van alle 
markten thuis!

KOTTENPARK

Waarom koos 
SVEN voor 
Kottenpark?
Sven zit in het eerste jaar 
gymnasium van Kottenpark. 

“Ik heb voor Kottenpark gekozen omdat 
het mij een hele leuke school leek. Ik 
ben naar de open dagen geweest. Toen 
vond ik het gelijk een leuke school. 
De sfeer was heel fijn en Wetenschap 
Design Techniek leek me ook heel 
leuk. Er is eigenlijk veel te kiezen 
op Kottenpark. Vind je dansen heel 
leuk, dan doe je Vooropleiding Dans 
bijvoorbeeld, maar wil je ‘gewoon’ 
havo of vwo doen, dan kom je naar 
Kottenpark om de lessen te volgen. Ik 
had gedacht dat je op de middelbare 
school bergen huiswerk zou krijgen, 
dat je echt geen leven meer zou 

hebben. Maar dat 
is helemaal niet zo. 
Je krijgt genoeg 
tijd om huiswerk in 
de les af te krijgen. 
Dat vind ik heel 
fijn, zodat je thuis 
minder tijd kwijt 
bent aan school. Natuurlijk moet je 
thuis wel gewoon leren voor de toets. 

Op school werken we ook met een 
Chromebook. Voor biologie doen we 
eigenlijk alles online op het Chrome-
book. Dat werkt best wel fijn, want je 
krijgt gelijk feedback. Je krijgt meteen 
te zien wat je fout hebt en dus ook 
wat je daaraan zou kunnen verbete-
ren. Bij Frans moeten we de ene keer 
in ons werkboek en de andere keer 
op ons Chromebook werken. Wat ook 
heel fijn is aan een Chromebook is dat 
je aan het eind van het hoofdstuk een 
oefentoets kunt maken. Je weet dan 
of je klaar bent voor het proefwerk.”

Terug 
op het 
oude nest
Kottenpark is een school met 
een bijzondere sfeer. Veel 
leerlingen denken graag terug 
aan hun oude schooltijd. 
Inmiddels werken er zes 
oud-leerlingen als docent. De 
directeur Jan Volbers heeft op 
Kottenpark gezeten en ook de 
bestuurder Manon Ketz heeft 
haar middelbare schooltijd hier 
doorgebracht.

Waarom zijn zij teruggekeerd naar 
hun oude school en wat is voor hen 
typisch Kottenpark? “Als je mag 
bijdragen aan de school waar je een 
goede tijd en een goede opleiding 
hebt gehad, als je drie dochters 
kunnen terugkijken op een geweldige 
schooltijd op Kottenpark, voelt het 
werken hier als thuiskomen”, zegt 
directeur Jan Volbers. 

Een goede tijd hebben, dat gun je 
iedereen. Thom Elsenaar (docent 
geschiedenis) vertelt: “Kottenpark 
heeft een totaal eigen sfeer. Dat je 
jezelf kan zijn, is mooi. Toen ik op 
Kottenpark zat liep alles lekker door 
elkaar. De rockers en de hockey-
jongens. Ik heb nooit het gevoel 
gehad dat ik mezelf anders moest 
voordoen. En als docent zie ik dit 
nog steeds. Leerlingen die gewoon 
lekker zichzelf zijn.  Dat zorgt voor 
een ontspannen omgang met elkaar. 
En dat maakt het werken zo leuk op 
deze school.” 

Rick van Steenbergen, docent 
wiskunde vult aan: “Als leerling 
heb ik er nooit zo bij stilgestaan. 
Maar al de extra’s op school zijn 
voor leerlingen echt wel bijzonder. 
Als mentor van een brugklas merk 
ik dat onze kunstklassen en WDT de 
leerlingen echt de kans bieden om 
actief met hun talent aan de slag te 
gaan. Het is mooi om te zien, hoe 
leerlingen daarvan groeien.” 

De persoonlijke groei benadrukt 
ook Brandon van der Sleen (docent 

economie): “Ik krijg leerlingen vaak 
na twee jaar weer in mijn lessen . 
Het is ontzettend leuk om te zien, 
welke stappen leerlingen maken 
binnen onze school. Niet 
alleen intellectueel, maar 
vooral als persoon zelf. 
Leuk om dat van dichtbij 
mee te maken. Daarom 
ben ik blij gekozen te 
hebben voor een baan op 
mijn oude school.”

Ashley Hogt (docente 
scheikunde) herinnert 
zich als hoogtepunt van 
haar schoolcarrière:  “Ik 
vind het best lastig om 
één ding te benoemen. 
Uelsenkamp, de 
muziek- en dansavond 
en de gymnasiumdagen 
zijn wel activiteiten 
die regelmatig nog 
ter sprake komen 
in gesprekken met 
vriendinnen. De 
vriendschappen die ik 
heb opgebouwd zijn 
misschien nog wel het 
meest bijzonder en 
het meest waardevol. 
Nog steeds heb ik 
een hechte groep 
vriendinnen die in de 
brugklas is gevormd.”

En hoe is het dan om als 
ex-leerling tussen je oude 
docenten rond te lopen? 
“Oh, dat gaat best goed”, vertelt 
Wow de Wit (docent biologie, science 
en WDT). “Onlangs heb ik een 
nascholing gegeven aan collega’s 
over digitaal lesgeven en manieren 
om op afstand de voortgang van je 
leerlingen te monitoren. Daar zaten 
ook twee van mijn ex-docenten bij. 
Dat was natuurlijk best spannend 
aan het begin. Maar het ging netjes. 
Ook als collega word je volledig 
geaccepteerd. Iedereen doet zijn best 
om met en van elkaar te leren.”

Jasper Waanders (docent natuur-
kunde) vat samen, waarom hij terug 
is gekeerd als docent: Iik ben terug 
naar mijn oude school, omdat ik een 
hele fijne tijd op het Kottenpark heb 
gehad en wat is er nou mooier dan 
werken op de school waar mijn pas-
sie voor natuurkunde is begonnen?”

EEN SCHOOL VOOR HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM

Een bruisende school 
met bijzondere 
aandacht voor 
cultuur & wetenschap

Waarom koos 
Laurie voor 
Kottenpark?
“Hoi ik ben Laurie Krukkert. Ik zit 
in drie havo van Kottenpark. Een 
superleuke school. Ik koos voor 
Kottenpark omdat muziek echt mijn 
passie is. De muziekstroom sprak 
me daarom erg aan. Kottenpark 
is een heel leuke school. De 
docenten zijn heel leuk en ik heb er 
veel vriendinnen. Toen tijdens de 
lockdown de school dicht ging en 
we online les kregen, miste ik niet 
alleen mijn vriendinnen, maar ook 
het face to face les krijgen. Via een 
schermpje leren, daar ben ik niet 
zo goed in. Ik heb instructie nodig. 
Vooral met wiskunde.“

Contact
Heb je vragen of wil je een (online) 
afspraak maken om je vragen te stellen 
neem dan contact met ons op via: 

Kottenpark
Lyceumlaan 30, 7522 GK Enschede
Telefoon: (053) 482 12 00
E-mail: kottenpark@hetstedelijk.nl

“De school voelt als een tweede huis. Het voelt 

warm, net zoals familie. Het is een thuisgevoel.”

#zininschool #kottenpark

welke stappen leerlingen maken 

“Deze school staat voor mij voor vrijheid. Je kunt hier zoveel doen, je mag hier zoveel doen. Daarvoor bestaat zoveel ruimte.”
#zininschool #kottenpark

Meer weten? 
Scan de QR code:
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leren in je 
eigen tempo 
op een 
manier die 
bij je past
Iedere nieuwe leerling die voor 
Innova kiest, heeft anders leren 
leren en leren plannen. Tot aan de 
herfstvakantie proberen we dan ook 
een beeld te krijgen van wat jij als 
leerling nodig hebt om je verder te 
ontwikkelen. Waar ben je goed in? 
Waar heb je hulp bij nodig. Ben je 
goed in Engels, dan heb je misschien 
minder instructie nodig. Vind je 
wiskunde moeilijk? Dan besteden we 
daar extra tijd aan. Elk vak start vanuit 

leerdoelen. Je wilt als leerling weten 
wat je moet leren en hoe je kunt leren 
voor een toets. Op Innova begeleiden 
we je in leren leren. Soms is dat uit 
een boek en soms is dat een digitale 
lesmethode.”

Vaste structuur 
We werken op Innova volgens een 
vaste structuur. Van 8.30 tot 14.50 
uur ben je op school. We beginnen de 
dag met coaching. De coach heeft dus 
regelmatig contact met jou. Dat geeft 
een gevoel van veiligheid, horen we 
van onze leerlingen. 

Samen met je coach kijk je naar wat 
jij nodig hebt om verder te komen, om 
je doelen te bereiken. Daarnaast zijn 
er vaste momenten met instructie en 
workshops waarin je bezig bent met 
samenwerken met andere leerlingen, 
met je huiswerk bezig kunt zijn of 
samen met andere leerlingen kunt 
werken aan projecten. 

Leerplein
Na de instructie werk je op een 
leerplein. Op een leerplein vind je 
alle materialen die je nodig hebt en 
is er een vakdocent die je om hulp 
of uitleg kunt vragen. Je werkt op je 
eigen computer, een Chromebook die 
je tegen aantrekkelijke voorwaarden 
aan kunt schaffen, en je kunt alle 
opdrachten tijdens de lessen maken. 
Als je goed doorwerkt en serieus 
aan de slag gaat heb je dus weinig 
huiswerk!

Jij, school en je ouders, 
samen maken we de school
We vinden het belangrijk om ook 
je ouders te betrekken bij jouw 
leerproces. Bij coachgesprekken 
mogen je ouders daarom ook altijd 
aansluiten. Van elk coachgesprek 
wordt een verslag gemaakt. Dus 
ouders kunnen het ook nalezen. 
Samen maken we de school en samen 
werken we aan jouw toekomst!

INNOVA

EEN SCHOOL VOOR MAVO EN ONDERBOUW HAVO

Gepersonaliseerd leren

Aan het begin van het schooljaar 2022 – 2023 wordt het nieuwe schoolgebouw van Innova in 
gebruik genomen (Artikel uit TC Tubantia van 4 dec. 2020, Jenne Smit)

ENSCHEDE – Innova start in 
april 2021 met de verbouwing 
van voormalig Servicecentrum 
Oost aan de Gronausestraat tot 
school van de toekomst. Naar 
verwachting wordt het nieuwe 
schoolgebouw in het begin van 
schooljaar 2022-2023 in gebruik 
genomen. 

Het nieuwe schoolgebouw heeft 
meerdere verdiepingen waar de 
leerjaren worden ondergebracht. 
“Elke verdieping huisvest onder 
andere functionele leerpleinen waar 
verschillende werkvormen mogelijk 
zijn zoals zelfstandig werken, 
samenwerken en presenteren”, 
vertelt teamleider Jonne Distel van 
Innova. “Vanuit het leerplein bereikt 
de leerling de transparante lesruimtes 
waar de vakdocent zijn instructie 
geeft. Verder krijgt de school onder 
andere een prachtige kantine, 
praktijklokalen, twee collegezalen, 
een eigentijdse gymzaal en buiten 
veel sportmogelijkheden”. 

Gepersonaliseerd leren
Innova, nu gevestigd aan de 
Hofstedeweg, is een reguliere 
middelbare school waar alles draait 
om gepersonaliseerd leren. Jonne 
Distel: “Dit houdt in dat de school 
gericht is op het functioneren van 

iedere leerling. Leerlingen kunnen hier 
naartoe met het advies: K/T, T, T/H, 
H. Mavo-leerlingen kunnen de gehele 
opleiding doorlopen en havo-leerlingen 
alleen de onderbouw (klas 1 tot en 
met 3). Leerlingen die uitblinken in een 
bepaald vak kunnen dat vak op een 
hoger niveau volgen. Mavo-leerlingen 
doen er eindexamen in zeven vakken, 
in plaats van zes. Daardoor heeft de 
leerling een bredere basis voor zijn 
vervolgopleiding”.

Werken met persoonlijke 
leerdoelen
“Innova is een school waar docenten 
alle leerlingen bij naam kennen 
en waar leerlingen wekelijks een 
individueel gesprek met hun coach 
hebben”, vervolgt Jonne Distel. 
“Voortgang, persoonlijke leerdoelen 
en -strategieën bespreken we met 
elkaar. Doordat het functioneren 
van de leerling centraal staat, gaan 
leerlingen gemotiveerd(er) naar school 
en dat draagt mede bij aan betere 
studieresultaten, persoonlijke groei 
en eigenaarschap. Ook stimuleert 
de school persoonlijke ontwikkeling 
door het bieden van extra aanbod 
in het onderwijsprogramma, zoals 
programmeren, fotografie en in 
samenwerking met Kottenpark een 
vooropleiding in dans en theater. De 
school is kleinschalig, veilig en telt een 
kleine 300 leerlingen”. 

Innova bouwt aan de school 
van de toekomst!

In het oosten van de stad Enschede vind je vlakbij het Wooldrikspark onze locatie Innova. Op Innova kun je 
onderwijs volgen op mavo- en havoniveau. Je kunt bij Innova examen doen op mavoniveau. Volg je havo dan ga 
je na de derde klas naar een bovenbouwlocatie als College Zuid of Kottenpark. Ook kun je de Kunstklas Theater 
en Vooropleiding Dans op Innova combineren met je studie. Je volgt de theater- en danslessen dan op onze 
locatie Kottenpark. Op Innova leer je op een manier die bij jou past. Gepersonaliseerd leren noemen we dat. We 
leggen je graag uit wat we daarmee bedoelen. 

Contact
Heb je vragen of wil je een (online) 
afspraak maken om je vragen te stellen 
neem dan contact met ons op via: 

Innova
Hofstedeweg 185, 7535 CV Enschede
Telefoon: (053) 482 12 60
E-mail: innova@hetstedelijk.nl

“Hier kan jij jezelf zijn. Kijken ze je niet aan van, 

hé, wie is dat. Hier is veel respect.”

#zininschool #innova

Meer weten? 
Scan de QR code:
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Praktijkonderwijs en 
Schakelklassen
Vakschool Het Diekman vind je op 
het Diekmanterrein. In deze moderne 
school leer je naast de basiskennis van 
bijvoorbeeld Nederlands, rekenen en 
burgerschap, vooral door te doen. In 
3 fases word je in 5 jaar opgeleid en 
begeleid naar een bij jou passende plek 
op de arbeidsmarkt : de oriëntatiefase, 
doorstroomfase en uitstroomfase.

Directeur Maike Warrink vertelt: 
“Tijdens de oriëntatiefase ga je al 
kijken bij bedrijven en daar opdrachten 
uitvoeren. Op school besteden we veel 
aandacht aan werknemersvaardigheden. 
Tijdens de doorstroomfase leer je allerlei 
soorten bedrijven kennen, waarna je een 
richting kiest waarin je je verder wilt en 
kunt ontwikkelen. In de uitstroomfase 
loop je dan stage bij een bedrijf waar je 
vaak ook kunt blijven werken.”

Basisvakken en 
praktijkvakken
In de vijf jaar die je bij ons op 
school zit krijg je basisvakken, 
zoals Nederlands, rekenen, ICT 
en sociale- en communicatieve 
vaardigheden. Daarnaast krijg je ook 
veel praktijkvakken zoals bijvoorbeeld 
metselen, mobiel, metaalbewerking, 
bouw, schilderen, tuin, verzorging, 
horeca, koken en bloemschikken.

Schakelen naar vmbo?
In de Schakelklassen krijg je gedurende 
twee jaar les in kleine groepen met 
extra aandacht voor vmbo onderwijs. In 
het tweede leerjaar kun jij wanneer je 
daaraan toe bent doorstromen naar het 
vmbo.

Nieuw is onze 10-14 klas, zie pagina 9.

Milan Oude Holtkamp is op deze 
zonnige middag aan het werk bij 
houtbewerking. Hij werkt hier 
aan een ‘levensechte’ opdracht: 
een opdracht van gemeente 
Enschede, zo legt zijn docent 
Lute Bruinenberg later uit. 

Milan zit helemaal op zijn plek 
bij Vakschool Het Diekman. Hij 
zat op de Spinaker en koos voor 
Vakschool Het Diekman omdat het 
hem een heel leuke school leek. Hij 

zit inmiddels alweer in het derde 
jaar en loopt stage bij een kwekerij. 
Deze middag is hij met heel andere 
dingen bezig: de oude letters van 
een houten naambord verwijderen 
en weer opnieuw bevestigen op een 
nieuwe plank. “Geen vervelend werk, 
zo buiten in de zon.” Op de vraag 
of de docenten van Vakschool Het 
Diekman streng zijn antwoordt hij dat 
zijn docent dat onlangs zo mooi kon 
omschrijven: “Jij bepaalt hoe 
streng wij zijn!” 

Mila 
ter Horst
Mila ter Horst is 12 jaar. Ze 
zit op Vakschool Het Diekman. 

“Een leuke school. Ik heb het 
hier naar mijn zin. Eerst zat ik 
op de Ariënsschool. Waarom ik 
voor deze school koos? De lessen 
die hier worden gegeven. Veel 
praktijkvakken. Maar ook koos ik 
voor deze school,omdat ik het een 
mooi gebouw vind. Later wil ik 
in de techniek gaan werken. Dat 
vind ik hier op school dan ook een 
leuk vak. Welk advies ik een groep 
8 leerling wil geven? Kies de 
school die goed bij je past.

Schakelklas
Heb je op de basisschool 
een advies gekregen voor 
praktijkonderwijs en/of 
vmbo-b en heb je behoefte aan 
onderwijs in een overzichtelijke 
omgeving? Dan kun je in 
aanmerking komen voor de 
Schakelklas. 

De Schakelklas biedt een veilige 
en overzichtelijke leeromgeving. 
Je zit in een lokaal met een 
kleine groep leerlingen en wordt 
intensief begeleid door je mentor 
en de praktijkdocenten. Je krijgt 
extra begeleiding en de nodige 
afwisseling in de vorm van praktisch 
en theoretisch onderwijs. Met de 
Schakelklas is het de bedoeling dat 
je als leerling zo vaardig wordt, dat 
je aan het eind van het tweede jaar 
kunt doorstromen naar het vmbo.
Je stapt dan over naar onze locatie 
Het Stedelijk Vakcollege, waar 
we intensief mee samenwerken. 
Natuurlijk begeleiden we je in deze 
overstap.

Leren bij bedrijven
Op Vakschool Het Diekman leer je door te doen. In 5 jaar tijd 
word je opgeleid en begeleid naar een bij jou passende plek 
op de arbeidsmarkt. In de eerste periode ga je al kijken bij 
bedrijven en daar opdrachten uitvoeren. We besteden in deze 
oriëntatiefase ook veel tijd aan werknemersvaardigheden.

In de volgende fase leer je allerlei branches kennen, waarna je 
een richting kiest waarin je je verder wilt en kunt ontwikkelen. 
In de uitstroomfase gaan we samen kijken naar een bedrijf 
waar je stage kunt lopen en waar je in principe kunt blijven 
werken.

Samen met het bedrijf waar je stage gaat lopen stellen dan we 
een passend profiel op waar we naartoe werken. Dat is niet 
alleen goed voor jou, maar ook voor het bedrijf waar je gaat 
werken. We leiden je op die manier op tot een vakspecialist 
waar bedrijven naar op zoek zijn.

Vakschool het diekman

EEN SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS EN SCHAKELKLASSEN 

Een school voor 
leerlingen die graag 
de handen uit de 
mouwen stekensteken

Sharona 
van Veen 
Sharona van Veen zat op 
basisschool De Roombeek. Ze 
zit nu in de Schakelklas van 
Vakschool Het Diekman. 

Best even wennen. Vooral het 
half uur fietsen naar school. 
Vanmorgen had haar moeder haar 
gebracht. Ze had zich verslapen. 
En dat op een dag dat ze ook 
nog eens zou meewerken aan de 
fotoshoot voor school! 

Ze hoopt naar het vmbo-B 
te kunnen. Daar bereidt de 
Schakelklas haar op voor.“Wat ik 
zo leuk vind aan deze school? Dat 
ik vriendinnen heb en dat er leuke 
leraren zijn. Het leukst vind ik 
Metaalbewerking. Ik vind het leuk 
om mooie dingen te maken.”

Milan Oude Holtkamp Contact
Heb je vragen of wil je een (online) 
afspraak maken om je vragen te stellen 
neem dan contact met ons op via: 

Vakschool het Diekman
J.J van Deinselaan 32, 7541PE Enschede
Telefoon: (053) 482 15 01 - E-mail:
vakschoolhetdiekman@hetstedelijk.nl

“Vind alle docenten aardig. Ze vertellen soms leuke verhalen en gaan door totdat jij het in je hoofd hebt. Ze zijn er echt voor jou.”
#zininschool #vakschoolhetdiekman

“Fijn dat kinderen meer aandacht krijgen zodat 

we grote stappen nemen. En die wil ik maken, 

reuzenstappen.”

#zininschool #vakschoolhetdiekman

Meer weten? 
Scan de QR code:
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Anderstalige leerlingen 
voorbereiden voor 
onderwijs op één van onze 
andere locaties
Tot Het Stedelijk Lyceum 
behoort ook de ISK. Dit is een 
zogenaamde EOA-school (Eerste 
Opvang Anderstaligen). 

Op de ISK volgen dagelijks zo’n 
190 leerlingen die weinig of geen 
Nederlands beheersen, onderwijs. 
Nederlandse kinderen gaan na de 
basisschool naar een brugklas van een 
school voor voortgezet onderwijs. Voor 
anderstaligen is dat soms nog niet 
mogelijk, omdat ze het Nederlands 
nog onvoldoende beheersen. Voor 
deze leerlingen, maar vooral voor 
leerlingen die om allerlei redenen 
vanuit een buitenland naar Nederland 
komen als ze wat ouder zijn, zijn er de 
Internationale Schakelklassen.

Geborgenheid en 
veiligheid zijn belangrijk
Alle lessen op de ISK worden in het 
Nederlands gegeven. Ook krijgen de 
leerlingen flink meer lesuren in de 
Nederlandse taal dan in het reguliere 
voortgezet onderwijs. Bovendien zijn 
de klassen niet zo groot (maximaal 16 
leerlingen). Zo zorgen wij ervoor dat 
anderstaligen de Nederlandse taal zo 
snel mogelijk onder de knie krijgen. Dit 
allemaal met het doel deze leerlingen 
zo snel mogelijk klaar te stomen voor 
onderwijs op één van onze andere 
locaties. Geborgenheid en veiligheid 
zijn hierbij erg belangrijk. 
Om leerlingen beter en sneller te laten 
integreren volgt sinds vorig jaar een 
aantal ISK leerlingen (4 klassen, ruim 
60 leerlingen) ook al onderwijs in de 
gebouwen van Het Stedelijk Vakcollege 
en College Zuid. In eerste instantie in 
een gewone, eigen ISK-klas, maar ook 
daar met het doel zo snel mogelijk het 
reguliere onderwijs in het Nederlands 
te kunnen volgen. Een belangrijk 

Waarom een tienercollege? 
Directeur Renate Kolkman legt uit: 
“De overgang van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs is best 
groot. Voor sommige leerlingen is het 
beter de definitieve keus uit te stellen. 
Op die manier krijgt de school een beter 
beeld welk niveau bij een leerling past.” 
Zij vervolgt: “Tienercollege Florès is in 
ieder geval bedoeld voor de leerlingen 
van basisschool La Res. Daarnaast 
zijn er ieder jaar een aantal plekken 
voor leerlingen van andere scholen. 
Tienercollege Florès is een locatie 
waar we intensief samenwerken en 
afstemmen tussen leerling, mentor en 
ouders. Dit maakt dat leerlingen 
een weloverwogen, passende keuze 
maken voor vervolgonderwijs. Het 
uiteindelijk doel daarbij is dat leerlingen 
het maximale uit zichzelf hebben 
weten te halen!”

Belangrijke kenmerken van 
Tienercollege Florès zijn:
•  Persoonlijke doorlopende leerlijn 

van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs;

•  Kleine locatie met persoonlijke 
aandacht waar iedereen elkaar 
kent;

•  Team van leerkrachten van de 
basisschool werkt samen met 
docenten van het voortgezet 
onderwijs;

•  Je kunt flexibel verschillende 
vakken op verschillende niveaus 
volgen;

•  Je uiteindelijke advies wordt 
halverwege het tweede jaar 
voortgezet onderwijs gegeven in 
plaats van in groep 8;

•  We besteden veel aandacht aan 
individuele coachgesprekken en 
het ‘leren leren’.

Interesse?
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn 
50 plekken beschikbaar, waarvan 
het grootste deel voor leerlingen 
van La Res. Denken jij en je ouders 
dat een uitgestelde keuze voor een 
middelbare school ook beter is 
voor jou? Neem dan contact op 
met je meester of juf van jouw 
basisschool. 

Contact 
Heb je vragen over ons 
Tienercollege, dan kun je 
contact opnemen met Renate 
Klokman of Mitchel ter Haar 
via tel. (053) 482 13 80.

Leerlingen “floreren” bij uitgestelde 
keuze aan Tienercollege Florés
Begin van dit schooljaar is Tienercollege Florès aan de Dotterbloemstraat van start gegaan. Het betreft een 
samenwerking tussen Het Stedelijk Lyceum en basisschool La Res. Tienercollege Florès is een zogenaamde 
10-14 locatie. Hiermee bedoelen we dat deze bestemd is voor 10 tot 14 jarigen. Leerlingen uit groep 7 en 8 
van de basisschool en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs volgen hier onderwijs. 

Internationale school Twente, 
Tienercollege FlorĒs en ISK

College Zuid biedt naast 
mavo, havo en vwo ook veel 
mogelijkheden voor sport 
én internationalisering. Met 
internationalisering bedoelen 
we dan niet alleen Tweetalig 
Onderwijs op mavo, havo en vwo 
niveau, maar ook internationaal 
onderwijs. Op College Zuid 
bevindt zich namelijk ook 
International School Twente. 
Hier volgen internationale- en 
Nederlandse leerlingen uit expat 
families onderwijs. 

Hoe leuk is dat als je op College 
Zuid onderwijs volgt en ook nog 
andere talen en culturen tegen 
komt. Dat past bij een school waar 
internationalisering hoog in het 
vaandel staat!

De International School Twente 
bestaat uit een primary school, voor 

basisonderwijs en een secondary 
school, voor middelbaar onderwijs. 
De secondary school is gevestigd 
op College Zuid en de primary aan 
de Johannes ter Horststraat. De 
scholen zijn dan wel gehuisvest 
op twee verschillende locaties, 
maar ze werken intensief samen op 
verschillende gebieden en stemmen 
hun onderwijs en werkwijzen af. 
Internationaal onderwijs is van 
groot belang voor de regio. Het 
zorgt ervoor dat we (internationaal) 
talent voor de wetenschap en 
bedrijfsleven aan kunnen trekken. 
ISTwente werkt hiervoor samen met 
Gemeente Enschede, het ministerie 
van OC&W, onderwijsinstellingen en 
het (internationale) bedrijfsleven in 
de regio.

Contact
Wil je meer weten over ISTwente kijk 
dan op www.istwente.com

IST: Internationale 
school in College Zuid

ISK Contact 
Internationale Schakelklassen
Mekkelholtspad 4, 7523 DC Enschede
Telefoon: (053) 482 13 66
E-mail: isk@hetstedelijk.nl

“Ik wil hier een goede basis krijgen. Ik moet ver-antwoordelijkheid nemen. Hier begint je toekomst.” #zininschool #isk

Vakschool Het Diekman, 
SBO De Spinaker en SBO 
De Tender starten samen 
met een nieuwe klas. 

Ben jij een leerling die nog een beetje 
twijfelt tussen het praktijkonderwijs 
en de basisberoepsgerichte leerweg? 
Is de overstap naar de middelbare 
school voor jou misschien nog iets te 
groot? Voor jou is er nu een speciale 
10-14 route, met veel aandacht voor 
de ontwikkeling die je nodig hebt om 
uiteindelijk op Het Stedelijk Lyceum 
(via Vakschool Het Diekman of het 
Stedelijk Vakcollege) je diploma te 
halen of door te stromen naar vmbo-b 
via onze Schakelklassen.

Wil je meer informatie neem dan 
contact op met Sjors Migchelbrink 
(s.migchelbrink@sbo-spinaker.nl), 
schoolleider op de Spinaker en de 
Tender of Martijn Sijtsma (msijtsma@
hetstedelijk.nl), teamleider op 
Vakschool het Diekman.

Nieuwe 
10-14 klas 

onderdeel van het onderwijs op 
ISK is ook het leren kennen van 
de Nederlandse cultuur. Hiervoor 
organiseren wij culturele excursies en 
activiteiten en volgen alle leerlingen 
één of twee uur per week het vak 
Burgerschapskunde.
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Onze grote droom is onlangs 
uitgekomen: we verhuizen 
binnenkort naar Noorwegen. Daar 
hopen we uiteindelijk een mooi 
(rood) huis te kopen en lekker 
in de vrijheid te leven. Verder 
willen we graag nieuwe plekken 
blijven ontdekken en samen een 
succesvol eigen bedrijf opzetten, 
waardoor we overal ter wereld 
kunnen werken. Dan kopen we 
een volkswagen California en 
toeren we langs de mooiste 
plekjes en hebben we elke dag 
een nieuwe home-office.

Verliefd geworden in de 
schoolbanken
Aan het toekomstdromen zijn Nikki 
Luttikhuis en Steven Asma. Ze hebben 
beiden inmiddels een bachelor studie 
aan de universiteit afgerond (Nikki 
Gezondheidswetenschappen en Steven 
International Business Administration) 
en een dubbele masterstudie aan de 
universiteit van Berlijn er aan vast 
gekoppeld: Business Administration 
en Innovation Management. Beiden 
zijn oud-leerlingen van (het huidige) 
College Zuid. 

Ze leerden elkaar op school kennen. 
In lokaal A34 bij Duits om precies te 
zijn. Hij vond haar het mooiste meisje 
uit de klas: mooie blonde krullen, 
vrolijk gezicht en sportief. En zij kon 
met name herinneren dat ze wel eens 
gespiekt heeft bij Steven, omdat ze 

haar huiswerk niet af had. Ze werden 
verliefd en zijn sinds kort getrouwd! 
Een aanleiding om eens te kijken hoe 
het met ze gaat. 

Nikki combineerde topsport met 
behalen vwo diploma
Nikki vertelt: “Ik koos voor College 
Zuid omdat het een topsport 
talentschool is. Ik wilde tennissen op 
hoog niveau combineren met vwo, 
net als mijn beide broers die ook een 
topsport talent status hadden. Ik ben 
ontzettend goed begeleid. Had een 
aangepast rooster en hoefde daarbij 
bijvoorbeeld geen vakken als muziek, 
gym, handvaardigheid en tekenen te 
volgen. Ik deed ook gespreid examen. 
Docenten gaven me nooit het gevoel 
dat ik iemand tot last was. Ze wilden 
je altijd helpen. Zo kan ik me de 
bijlessen van mijn economiedocent nog 
herinneren. Of mevrouw Notkamp die 
altijd mee wilde denken in oplossingen. 

Wat ik geleerd heb is ‘praat met 
docenten om uit te leggen waar je 
tegenaan loopt als je topsport wilt 
combineren met je studie. Je zult 
merken: mensen zijn dan altijd bereid 
je te helpen. Wacht er niet mee totdat 
je een probleem hebt.’ Ook op de 
universiteit heb ik topsport kunnen 
combineren met mijn studie, al moest 
ik op een gegeven moment wel keuzes 
maken, van internationale toernooien 
naar nationale toernooien: wat vind ik 
het belangrijkst: topsport of studies?”

Steven koos met zijn 
ondernemende karakter voor 
Tweetalig onderwijs
Steven koos vanwege Tweetalig 
Onderwijs voor College Zuid. Op 
zijn lijf geschreven, vanwege zijn 
ondernemende karakter. Hij werkt 
in Berlijn als content manager, 
maar kan eigenlijk overal werken. 
Dus reist hij mee met Nikki naar 
Noorwegen die daar gaat promoveren 
aan de universiteit van Trondheim 
in Technology Management & 
Sustainability.

Op College Zuid heeft hij een mooie 
tijd gehad vertelt hij. ”Leuke vrienden, 
aardige docenten en vooral ook 
goede herinneringen aan de leuke 
activiteiten en mooie internationale 
schoolreizen: zeilen, skiën, werkweek 
naar Engeland, etc. Maar ook het 
samen lunchen in de aula en het 
ontmoeten van andere leerlingen 
was erg leuk. Ik heb wel hard moeten 
werken om mijn vwo te halen. 
Achteraf heb ik een profiel gekozen 
dat niet zo goed bij mij past. 
Je bent ook vrij jong als je moet 
kiezen. Ik had voor Natuur & Techniek 
gekozen. Ik had beter Economie & 
Maatschappij kunnen kiezen. Maar 
het is goed gekomen. Met mijn 
diploma op zak koos ik uiteindelijk wel 
de richting waar ik meer mee heb. 
College Zuid was voor ons beiden een 
mooie springplank naar een goede 
toekomst.”

Oud-leerlingen College Zuid 
aan het woord

Rol van mentor: 
Sander Scholten
Naast docent aardrijkskunde is 
Sander Scholten ook mentor. Hij 
vertelt: 

“Als mentor ben je het eerste 
aanspreekpunt voor de leerling en 
zijn/haar ouders. Je hebt regelmatig 
contact met de leerling. Loopt alles 
goed? Zit hij lekker in z’n vel? Hoe 
zijn de studieresultaten. Ook met de 
ouders heb ik regelmatig contact 
tijdens de ouderavonden. En als 
het even niet goed loopt, dan heb 
je ook tussendoor contact met de 
ouders. Korte lijntjes en snel kunnen 
schakelen. Persoonlijk en samen met 
elkaar. Dat vinden we belangrijk bij 
Het Stedelijk Lyceum.” Hoe zorg jij 
voor #zininschool bij jouw leerlingen? 
“Ik vind het belangrijk dat leerlingen 
zich snel thuis voelen. Een goede altijd 
sfeer in de klas vind ik belangrijk. 
Daarom heb ik veel oog voor het 
sociale aspect. Aan het begin van 

het schooljaar organiseren we een 
wenweek voor nieuwe leerlingen. Zo 
krijgen ze bijvoorbeeld een rondleiding 
en maken we maken kennis met elkaar 
in de vorm van spelletjes.” Waarom 
kies je als groep 8 leerling voor een 

school van Het Stedelijk Lyceum 
volgens jou? “Bij ons op school mag je 
jezelf zijn. Ontdekken wie je bent en 
wat bij je past. Je krijgt de ruimte om 
jezelf te ontwikkelen. Wij als docenten 
staan naast je om daarbij te helpen.”

Misschien heb je 
hem de afgelopen 
tijd al eens gezien: 
meneer Stef 
Heurman. Hij is 
docent economie op 
College Zuid, maar 
daarnaast heeft hij 
veel contact met basisscholen. 
Op Het Stedelijk Lyceum vinden 
we een goede samenwerking met 
basisscholen heel belangrijk. En 
dat gaat verder dan jouw meester 
of juf op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen bij Het 
Stedelijk Lyceum. Sinds 2018 
is Stef Heurman naast docent 
economie ook projectleider POVO. 
Hij legt uit wat dit inhoudt: 

“Een goed contact met de basisscholen 
is belangrijk om elkaar beter te leren 
kennen. Wij kunnen nog veel van 
elkaar leren: het basisonderwijs en 
het voortgezet onderwijs. We vinden 
het belangrijk dat de overstap van 
de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs goed verloopt. Dat wij 
weten wat jij nodig hebt om je snel 
thuis te voelen op je nieuwe school. 
Een zachte landing noemen we dat. 
Onderwerpen waar we graag met 
basisscholen over praten zijn huiswerk, 
het vak Engels, cijfers, toetsing en 
het contact tussen leerkrachten en 
mentoren. Daarnaast vinden wij het 
belangrijk dat leerkrachten van groep 
8 goed op de hoogte zijn van de laatste  

ontwikkelingen op onze locaties. 
Op die manier kunnen zij jou en je 
ouders helpen bij het maken van een 
goede schoolkeuze.” 

Hoe zorgen we ervoor dat de 
overstap goed gaat?
Nadat jij je hebt aangemeld voor één 
van onze scholen, gaan wij contact 
opnemen met jouw basisschool. We 
vragen jouw groep 8 leerkracht wat jij 
nodig hebt om je snel thuis te voelen, 
om lekker in je vel te zitten en om goed 
te kunnen leren. Een warme overdracht 
noemen we dat. Het verhaal van jou 
achter je aanmeldingsformulier zeg maar.

In juni/begin juli kom jij dan voor het 
eerst op je nieuwe school. Je gaat 
dan kennismaken met je mentor en de 
andere leerlingen uit jouw klas. Op die 
manier kun je met een gerust gevoel 
aan je zomervakantie gaan beginnen. 
Je mentor is je eerste aanspreekpunt. 
Voor jou, maar ook voor je ouders. 
Zodra je in het nieuwe schooljaar start 
kun je altijd bij hem of haar terecht 
voor vragen, maar ook voor een gesprek 
als het even niet lekker loopt. Na de 
herfstvakantie nemen we dan weer 
contact op met jouw basisschool. We 
vertellen hoe het met je gaat en vragen 
soms ook advies van de basisschool 
als het even wat minder liep. Jij hebt 
daar 8 jaar op school gezeten, dus als 
het goed is weten zij heel goed wat jij 
nodig hebt en wat wij kunnen doen om 
jou nog beter te begeleiden.

Zachte landing

Jouw stem 
telt, samen 
maken we 
de school! 
Op elke locatie van Het Stedelijk 
Lyceum is een leerlingenraad 
actief. Leerlingen mogen 
meedenken en meepraten. 
Over wat er verbeterd kan 
worden in hun school, wat we 
aan producten aan de gezonde 
kantine toe kunnen voegen, hoe 
we het schoolplein inrichten, 
etc. Voordat hij op College Zuid 
startte, werkte Stef Heurman 
op Kottenpark en Het Stedelijk 
Vakcollege. Naast het lesgeven 
is hij actief betrokken bij de 
leerlingenraad. 

“Daar overleggen we hoe we het 
onderwijs en de sfeer op school nog 
verder kunnen verbeteren. Zo hebben 
we afgelopen jaren bijvoorbeeld 
een sport- en spel uitgifte gemaakt 
waar leerlingen materialen kunnen 
lenen voor tijdens de pauzes en de 
leerlingenraad heeft extra zitplekken 
gecreëerd voor binnen en buiten. 
Samen maken we de school, vinden 
we bij Het Stedelijk Lyceum. De stem 
van onze leerling is belangrijk! 
Naast dat iedere locatie een 

leerlingenraad heeft, heeft ook 
bestuurder Manon Ketz een 
adviesraad van leerlingen ingesteld. 
Zij vertelde daar al over op pagina 
1. Daarin gaat zij in gesprek met 
leerlingen van alle locaties. Van elke 
locatie is er ten minste een leerling 
vertegenwoordigd. Het gaat dan niet 
om onderwerpen die op hun eigen 
school spelen, maar die voor alle 
scholen van Het Stedelijk Lyceum 
gelden. Bijvoorbeeld toen de scholen 
dicht gingen. 

Wat kunnen we doen om jullie nog 
beter te ondersteunen? Wat mis je? 
Maar er is ook ruimte voor eigen 
inbreng. Zo gaven leerlingen aan 
dat er best meer kunst in de school 
gebracht mag worden. Daar hebben 
we vervolgens iets mee gedaan 
toen de scholen weer open mochten 
in juni. Ieder mocht een eigen zin 
inbrengen van een nummer waar hij/zij 
herinneringen aan had om daarmee de 
#zininschool tot uiting te brengen. 
Daar hebben we posters van gemaakt 
en in de scholen opgehangen. 
We vroegen op deze manier onze 
leerlingen naar hun #zininschool. 
En daar kwam dan weer een mooi 
vervolg op. Wat is jouw zin in school? 
Enkele uitspraken vind je terug in 
deze krant. Ook vroegen we hoe 
zij het krijgen van ruimte binnen 
Het Stedelijk Lyceum ervaren. Hun 
antwoorden vind je hieronder.
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Voorbeelden van extra 
begeleiding die geboden 
kan worden op de locatie, 
door docenten en/of 
medewerkers van de LOG

Elke locatie heeft een Locatie Ondersteunings Groep, die bestaat 
uit tenminste vier personen; een teamleider ondersteuning, een 
ondersteuningsdocent, een ondersteuningsassistent en een 
orthopedagoog. Zij helpen het team en de docenten om jou zo goed 
mogelijk te kunnen begeleiden. Soms wordt na overleg ook contact 
gezocht met externe organisaties waarmee we samenwerken zoals 
de schoolarts of de schoolwijkcoach.

Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld:
•  meedraaien in een klas, voor pedagogisch/didactische ondersteuning
• het observeren van leerlingen
•  leerlingen en ouders adviseren over interne en externe trainingen 
•  omgaan met sociale vaardigheden
•  het extern begeleiden van leerlingen
•  coaching van leerlingen
•  coaching van docenten
•  aanbieden van trainingen op het gebied van ondersteuning

Meer informatie over ons Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning, waar de 
Locatie Ondersteunings Groep deel van uitmaakt, trainingen en ondersteuning 
vind je op onze website onder onderwijs -> ondersteuning. 

Locatie Ondersteunings Groep

Julian kijkt terug op zijn tijd op 
Het Stedelijk Vakcollege.
Hij deed er dan wel vijf jaar 
over, maar hij is niet minder blij 
met het eindresultaat: Julian 
Meulensteen slaagde in juni 
2020 voor zijn examen vmbo-k 
op Het Stedelijk Vakcollege. 
Het ging niet zonder slag of 
stoot, maar misschien juist 
daarom is hij zo trots op het 
eindresultaat. Julian heeft 
inmiddels de volgende stap in 
zijn schoolcarrière gezet: hij zit 
nu op het ROC waar hij gekozen 
heeft voor de richting Sport 
en bewegen. “Eindelijk dan 
toch sport! En na het ROC ga 
ik fysiotherapie op hbo-niveau 
doen. Ik ga ervoor! 

Door de verschillende richtingen 
heb ik mezelf ontdekt
De richting Sport wilde ik ook al 
op Het Stedelijk Vakcollege volgen. 
Toen dat door wijzigingen in het 
onderwijsprogramma niet lukte, 
raakte ik gedemotiveerd. Ik koos 
toen maar voor het profiel Zorg en 
later voor Techniek. Uiteindelijk heb 
ik examen gedaan in MVI, Media en 
Vormgeving, maar het was gewoon 
niet waar ik blij van werd. Maar juist 
doordat ik verschillende richtingen 
heb geprobeerd, heb ik mezelf 
ontdekt.

Van kwaad tot erger
Ik bleef soms gewoon weg bij 

toetsen. Meldde me ziek of kwam 
gewoon niet opdagen. Ik kwam zelfs 
bij de leerplichtambtenaar terecht. 
Mijn ouders konden mij ook niet 
bereiken, laat staan motiveren. Ik 
zat mezelf in de weg. Ach, een les 
missen is toch niet zo erg? Maar zo 
werd het van kwaad tot erger. Op een 
gegeven moment ga je achterstand 
oplopen. Hoe haal je dat weer in? 
Achteraf was dat spijbelen puur te 
wijten aan faalangst. 

Ondersteuningsdocent gaf 
me zelfvertrouwen
Maar laat ik heel eerlijk zijn, zonder de 
Locatie Ondersteuningsgroep had ik 
het niet gered. Mijn ondersteunings-
docent daar bood me overzicht, 
steunde me en wist me ook weer te 
motiveren. Samen met mij keek ze 
naar mijn weekplanning. Welke toet-
sen had ik gemist? Wat moest ik nog 
inhalen? Zij gaf me zelfvertrouwen, zij 
was mijn mentale steun. Zonder haar 
was ik nooit geslaagd.

Blijf jezelf
Inmiddels heb ik vol vertrouwen mijn 
nieuwe stap naar het ROC gemaakt. 
Ik geloof in mijzelf. Ik gá ervoor. Nu 
kan ik dat ook waarmaken.” Wat 
voor Julian ook belangrijk was: “Blijf 
jezelf en laat niemand je daarin 
tegenhouden, het is belangrijk dat 
je met plezier naar school gaat en 
dat je je vrij voelt als je de school 
binnenkomt. Het behalen van betere 
cijfers en motivatie begint bij jou!”Onderwijs 

op afstand, 
fijn dat het 
zo kan!
Nora zit in de vierde klas 
Mavo op Innova. Tijdens de 
eerste lockdown, toen de 
scholen dicht waren, gingen 
we met haar in gesprek. Ook 
voor Nora is het leven er heel 
anders uit gaan zien.

Vanuit huis volgt ze haar lessen op 
school. “Ik probeer zoveel mogelijk 
de regelmaat van schoolwerk 
erin te houden. Van een uur of 
negen tot ongeveer drie ben ik 
daarmee bezig. Soms wat minder, 
dan ga ik een boekje lezen, of 
zomaar wat anders.” Nora houdt 
contact met school via een soort 
laptop, een Chromebook. Zij 
vindt afstandsleren alleen veel 
moeilijker dan gewoon naar school 
gaan. “Het contact is heel anders. 
Het is zeker niet de gewone 
lessituatie. Ik mis vooral de 
interactie met mijn docenten bij 
het uitleggen, maar het is fijn dat 
het op deze manier kan!

Ondersteuning en begeleiding 
op de locaties

Hoe 
begeleiden en 
ondersteunen 
we jou?
Jouw mentor speelt 
een belangrijke rol in de 
begeleiding. Hij is het eerste 
aanspreekpunt voor jou en je 
ouders. 

Heb je extra ondersteuning 
nodig of loopt het allemaal even 
niet zo soepel, dan kijken we 
samen met medewerkers van de 
Locatie Ondersteuning Groep en 
jouw vakdocenten waar je extra 
ondersteuning nodig hebt. 

Zonder mijn ondersteunings-
docent was ik nooit geslaagd

Contact
Heb je vragen over het Centrum voor 
Onderwijs en Ondersteuning neem 
dan contact op via:

Centrum voor Onderwijs en 
Ondersteuning (kortweg COO)
J.J. van Deinselaan 32
7541 PE Enschede
Telefoon: (053) 482 12 70
E-mail: coo@hetstedelijk.nl

Iedere leerling heeft recht op een passende onderwijsplek. Als het nodig is kunnen we binnen Het Stedelijk 
Lyceum extra ondersteuning inzetten om jou goed te kunnen begeleiden naar je diploma. Vanuit het Centrum 
voor Onderwijs Ondersteuning en Ontwikkeling van Het Stedelijk Lyceum bieden we samen met de locatie 
ondersteuning aan. 

Bij Het Stedelijk Lyceum hebben we 
ervoor gekozen een ondersteunings-
structuur op alle locaties neer te zetten. 

Op iedere locatie is een Locatie 
OndersteuningsGroep (LOG) aanwezig. 
Deze LOG bestaat uit een unieke groep 
docenten en specialisten die jou en 
jouw docenten verder kunnen helpen. 
Daarbij hebben we naast aandacht 
voor de ‘leerontwikkeling’, ook 
aandacht voor jouw sociaal emotionele 
en persoonlijke ontwikkeling. Door 
verbinding en samenwerking te zoeken 
met ouders. Dyslexie

Ben je dyslectisch, dan heb je recht 
op compensaties. We bieden je 
handvatten voor het zo goed mogelijk 
kunnen leren van de vakken waarbij 
veel geschreven of gelezen moet 
worden. Ook kun je extra tijd voor 
het maken van toetsen krijgen, of de 
mogelijkheid voor extra mondelinge 
overhoringen. Iedere leerling is uniek. 
We bespreken daarom graag met jou 
en je ouders wat jij nodig hebt en wat 
wij daarin kunnen betekenen.

Dyscalculie
Heb je dyscalculie, dan kunnen we 
tips aanbieden bij het omgaan met de 
dyscalculie. Je kunt extra instructie 
vragen en in sommige gevallen mag 
je de rekenmachine gebruiken. Samen 
met jou en je ouders kijken we hoe 
we de beste weg kunnen vinden naar 
het best haalbare resultaat. Heb je 
een dyscalculieverklaring, dan heb je 
ook recht op extra’s bij het maken van 
schoolexamens en proefwerken.

Faalangstreductietraining en 
examenvreesreductietraining
Ben je wat onzeker over je eigen 
kunnen bijvoorbeeld bij proefwerken 
of schriftelijke en mondelinge 
overhoringen? Of ben je wat onzeker 
en verlegen en leg je daardoor 
moeilijker contacten? Misschien is een 
faalangstreductietraining dan wel iets 
voor jou. In het examenjaar gaan we 
samen proberen, eventueel met een 
examenvreesreductietraining, om jou 
je diploma te laten halen.

Sociale vaardigheidstraining
Leg je soms wat moeilijk contacten, 
word je wel eens gepest of weet je 
niet goed hoe te reageren op anderen, 
dan is een sociale vaardigheidstraining 
misschien wel iets voor jou. Je krijgt 
dan oefeningen, zodat je beter leert 
om te gaan met anderen. Docenten 
die hierin zijn geschoold bieden deze 
training aan. In samenspraak met jou, 
je ouders en school kijken we wat voor 
jou het best passend is. 
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Kottenpark

De Stedelijke 
Mavo

Vakschool
Het Diekman

Innova

Het Stedelijk
Vakcollege

College Zuid

Waarom koos 
EMMA voor 
kottenpark?
Mijn naam is Emma van 
Rooijen. Ik zit in klas 2A1 van 
Kottenpark. Ik koos de school 
omdat ik de sfeer heel leuk 
vind. Ik voel me er thuis. 

Waar ik het meest aan moest wennen 
toen ik van de basisschool kwam 
was dat je les hebt van verschillende 
docenten en je wisselt iedere keer 
van lokaal. Gelukkig wist ik al vóór 
de zomervakantie bij wie ik in de 
klas zat en wie mijn mentor was. Dat 
maakte het iets minder spannend 
om te starten op mijn nieuwe school. 
Maar het meest moest ik wennen 
aan het huiswerk. Wat ik meeneem 
naar school is een rugzak vol boeken 
en mijn Chromebook, mijn laptop. 
De boeken die ik de eerste uren nog 
niet nodig heb leg ik in mijn kluisje. 
In sommige lessen werk je veel op 
je laptop en in andere lessen werk 
je vanuit boeken en werkboeken. Er 
gaat ook elke dag een lunchpakketje 
mee en een flesje water. Je kunt ook 
wat te eten kopen in de kantine, een 
gezonde kantine, natuurlijk!

Wat betekent 
school voor jou? 
Antwoord Emma: Met plezier naar 
school gaan. Nieuwe dingen leren. 
Mijn vriendinnen kunnen zien en 
spreken. Leuke activiteiten doen 
zoals naar het Rutbeek in de eerste 
klas om elkaar te leren kennen 
bijvoorbeeld. Lol hebben met elkaar. 
Een plek waar ik mezelf kan zijn. 
Maar natuurlijk ook werken aan 
mijn toekomst om mijn dromen waar 
te maken. Mijn droom is om later 
dokter of dierenarts te worden.

Aanmelden
Heb je je keus gemaakt? Dan kun je 
je op 10 en 11 maart samen met je 
vader of moeder aan komen melden 
op de locatie van jouw voorkeur. De 
deuren staan er voor je open van 
17.00-20.00 uur. Noteer deze data 
alvast in je agenda! 

Een aanmeldingsformulier heeft jouw 
meester of juf, maar je kunt er ook 
een afhalen tijdens de open dagen.

Colofon
Deze Zininschool is een uitgave van Het 
Stedelijk Lyceum waar veel medewerkers 
met veel energie aan hebben gewerkt. 
Dat alles met als doel om jou en je ouders 
(verder) kennis te laten maken met Het 
Stedelijk Lyceum.

Opmaak en druk: te Sligte - Olijdam
Verspreiding: DPG media
Enschede, februari 2021

We hopen dat onze leerlingen 
en medewerkers jou 
enthousiast hebben gemaakt 
om binnenkort kennis te 
komen maken. Kom sfeer 
proeven tijdens onze open 
dagen in de eerste week van 
maart. Houd onze website 
ikwilnaar.hetstedelijk in de 
gaten om te kijken of de open 
dagen ook door kunnen gaan.

Tot ziens 
op onze 
open dagen!

WOORDZOEKER
Vind jij alle woorden en weet je de oplossing? Mail je oplossing naar communicatie@stedelijk.nl 
en wie weet win jij wel een handige dopper met jouw naam.

Virtuele tour
Ga achter je computer zitten of 
gebruik je telefoon (eventueel 
met VR-bril) en neem zelf een 
kijkje in onze scholen. Snuffel 
rond in de lokalen, beantwoord 
de quizvragen of zoek de 
verborgen elementen en wie 
weet win jij wel een leuke prijs! 
Scan onderstaande QR codes 
voor een virtuele rondleiding.

“ Omdat iedere leerling ruimte 
én kans moet krijgen zich te 
ontwikkelen.”

Digitale leermiddelen zijn niet meer 
weg te denken in ons onderwijs. 
Dat hebben we zeker de afgelopen 
tijd ervaren, waarin we veel 
afstandsonderwijs hebben geboden. 
Het Stedelijk Lyceum vindt het 
belangrijk dat iedere leerling de 
ruimte én de kans krijgt om zich te 
ontwikkelen. Gelijke kansen voor 
iedereen, daar staan we voor. Voor 
komend schooljaar hebben we daarom 
een heel mooi aanbod.

Iedere nieuwe leerling die 
zich aanmeldt krijgt gratis een 

Chromebook ter beschikking. 
Het enige dat ouders hoeven bij 
te dragen zijn de kosten voor de 
verzekering en het onderhoud van 
het Chromebook. Dit betekent 
rond de € 2,50 per maand voor 
een standaard Chromebook. 

Leren op een manier die 
bij jou past
We hoeven niemand meer te vertellen 
dat we niet meer om digitale lessen 
heen kunnen. Maar daarnaast zijn 
er nog andere voordelen van digitaal 
onderwijs. Lessen en huiswerk 
kunnen we beter personaliseren. We 
kijken wat jij nodig hebt om goed 
te kunnen leren. Maatwerk dus. 
We kunnen daardoor maatwerk per 

leerling verbeteren. Het werken met 
de gangbare lesboeken wordt door het 
aanbod van digitaal lesmateriaal sterk 
verrijkt.

Samenwerking met 
The Rent Company
Voor levering, service en onderhoud 
van een Chromebook werkt Het 
Stedelijk Lyceum samen met The Rent 
Company. Wij geven aan wat onze 
wensen vanuit het onderwijs zijn. 
Op basis daarvan maakt de The Rent 
Company een voorstel welke apparaten 
hiervoor het meest geschikt zijn. Zo 
weet je zeker dat het Chromebook 
prima aansluit bij wat je nodig hebt bij 
ons op school.

Gratis Chromebook voor alle nieuwe 
leerlingen van Het Stedelijk Lyceum

Kennismaken 
Vóór de meivakantie hoor je of je 
geplaatst bent op de locatie van 
jouw voorkeur. Daarna ontvang 
je een uitnodiging om kennis te 
komen maken met je mentor en je 
nieuwe klasgenootjes. Zo weet je 
dus al voor de vakantie bij wie je in 
de klas zit en met wie je eventueel 
samen naar school kunt fietsen 
na de zomervakantie. Kun je eerst 
genieten van je afscheid van jouw 
basisschool en van je vakantie!




