
Hier hoor je thuis. 



Een grote stap

• weer de jongste

• nieuwe klasgenoten

• nieuwe vakken 

• verschillende docenten

• huiswerk en leerwerk

• plannen en overzicht

� … maar een nieuwe uitdaging. 
Welkom thuis 

op het Stedelijk. 



Wie zijn wij?

• gesticht in 1346

• categoraal                  

• Latijn en Grieks

• oud & modern

• hoog opgeleid en betrokken team

• Begaafdheidsprofielschool 

� … hier hoor je thuis.
Klassieke culturen 

en nieuwe vrienden. 



Waar staan wij voor?

• kleinschalig en vol ontmoetingen

• gezamenlijkheid

• sfeer: je kunt hier jezelf zijn

• ken je leerlingen 
(ouders, intake, CBO/AOB)

• maatwerk, inspelen op individueel 
talent en begeleiding

� belevenissen die ervaringen worden.Uitzonderingen 
zijn hier de regel.



Wat voor onderwijs bieden wij?

• lessen van 80 minuten

• diepgang, uitdaging, reflectie

• differentiatie/feedback/formatief 

• werken met chromebooks

• versterkt talenonderwijs (ERK)
(Cambridge, DELF, Goethe)

• leren in de praktijk
� … altijd iets te doen. Samen ontdekken, 

onderzoeken en 
experimenteren. 



En wat nog meer …

• KWT-uren

• 4 toetsweken per schooljaar

• 60-minuten rooster na elke 
toetsweek

• studiewijzers en ELO (LVS)

• examenvakken: toneel, filosofie, 
wiskunde D

� … onderwijs doe je samen. 
Goed onderwijs

daagt je uit. 



Rooster voorbeeld

1A ma Di wo do vr

1 M&L  BI  WI  GS FA 

2 AK CAM  BV  NE
THEATER

 

3 FA LO LA  OMA WI 

4 NE MT  LO LA

5  (KWT) (KWT)  MT (KWT) 
Maximaal vier 

vakken per dag.



Begeleiding

• mentor (2x mt-uur per week)

• lentoren

• tirocinium en wenkwartaal

• dyslexie

• M&l

• vertrouwenspersoon

• anti-pestcoördinator
Erbij horen, omdat 
iedereen anders is. 



Begeleiding

• kwt-uren (3x per week) 

• Addidi (leerlingen helpen leerlingen)

• faalangstreductie

• teamleider

• COB en ondersteuningsteam

Kleinschalige school voor 
grootse denkers.



EXTRA’S
project plus               CREW     a-card

                  first lego league       

debatwedstrijden                     benefiet

                 robotica                          leerlingenraad

                                   ambassadeurs

                         olympiades                    

                                                                  



(top)sport                               

                          48-uur filmproject           science team

           zaalvoetbal                      masterclass  

                             maatjesproject

                  eenakterfestival                       krater

 aureus bèta                                 filmfestival                                                

EXTRA’S



Reizen

Introductiekamp

Survival klas 2

Frankrijk klas 4

Rome klas 
5

Engeland klas 
3



Voor wie?

Voor kinderen die:
         nieuwsgierig zijn
                   leergierig zijn
                       gemotiveerd zijn
                              uitdagingen zoeken

           

               En: vwo-advies hebben! 



Contact

Susanne Meerbach

Teamleider 1+2

s.meerbach@stgs.nl

mailto:s.meerbach@stgs.nl


MEER?!

• Meelopen ma 14 t/m do 17 
februari

• Privé rondleidingen

• Website: www.stgs.nl

• Instagram

• InschrijvenKleinschalige school voor 
grootse denkers

http://www.stgs.nl

