Kom jij erbij?

Hier hoor je thuis.

Welkom thuis.

Goed onderwijs daagt je uit!
Nieuwsgierig naar de extra’s op het

schoolband, de kerstshow, het docentencabaret, dans

Stedelijk?

en nog veel meer! Of help je mee met de crew?

Wanneer je door de school loopt, zie je dat we veel

Talen leren op hoog niveau

aandacht besteden aan extra activiteiten, zoals techniek,

Je gaat verschillende talen leren op vwo-niveau, maar

toneel, ontwerpen en maken, sport …... Je krijgt alle

ook op internationaal niveau. Je kunt hiervoor een extra

ruimte je talenten te ontwikkelen en te doen waar je

diploma halen. Vanaf de eerste klas kun je al Cambridge

goed in bent! Waar kun je aan denken?

Engels volgen. Vanaf de tweede klas kun je ook
certificaten halen voor Duits (Goethe) en Frans (DELF).

Olympiades
Je kunt meedoen met landelijke wedstrijden voor
verschillende vakken, zoals wiskunde, biologie,
scheikunde en klassieke talen.

Addidi
Als je in de onderbouw zit, kun je bijles krijgen
van bovenbouwleerlingen via het zogenaamde

Wil je komen kijken?

Addidi-project. De naam is afgeleid van de

Aureus Bèta
Onder deze Latijnse naam (‘Gouden
Bèta’) doen leerlingen uit

beginletters van het Latijnse adiuvant
discipuli discipulos: leerlingen helpen
leerlingen.

verschillende leerjaren mee
met techniekwedstrijden,

Scholenmarkten

Open Huis

Vlaardingen en Maassluis

donderdag 17 november 2022

Schiedam 		

maandag 28 november 2022

Rotterdam		

dinsdag 17 januari 2023

De bovenbouwleerlingen vinden

Woensdag 8 februari 2023

15.30 - 21.00

Informatieavond ouders groep 8
Dinsdag 13 december 2022

19.30 -21.00

Dinsdag 17 januari 2023

19.30 - 21.00

zoals de Lego League,

het leuk om jou te helpen

Meelopen

roboticawedstrijden of de

en voor hen is het ook een

Woensdag

14 december 2022

Shell Eco-Marathon.

maatschappelijke stage. Zo leren

Donderdag

15 december 2022

Inschrijvingen

we van elkaar.

Maandag

13 februari 2023

Woensdag 8 maart 2023

13.00 - 17.00

Dinsdag

14 februari 2023

Donderdag 9 maart 2023

15.00 - 17.00 en 19.00 - 21.00

Woensdag

15 februari 2023

Vrijdag 10 maart 2023

15.00 - 17.00

Donderdag

16 februari 2023

Zaterdag 11 maart 2023

10.00 - 12.00

Toneel en film
Vind je toneel of film leuk of houd je van

Altijd iets te doen ….

muziek? We doen elk jaar mee met het

Tel bij al deze extra’s nog de

Eénakter-festival en het Nederlands

sportdagen, het schoolfeest, deelname

FilmFestival voor scholieren. Onze

aan de wereldwijde Kangoeroe

toneel- en repetitieruimtes worden

wiskundewedstrijd en excursies op, en je

volop gebruikt. Bijvoorbeeld

begrijpt het: op deze school is altijd iets

Valeriusstraat 31, 3122 AM Schiedam

voor onze benefietavonden, de

te doen, te ontdekken en te leren!

010 2470468 | info@stgs.nl

Meld je aan!

www.stgs.nl | Volg ons op:

Kleinschalige plek voor
grootse denkers.
Informatie
2023/2024

Ontdek je talent samen met ons!
Welkom op het Stedelijk!

Gymnasiaal onderwijs

Klassieke culturen en nieuwe vrienden
Aan de slag in de eerste klas

Erbij horen omdat iedereen anders is

begeleiding en kun je in kleine groepen aan de slag met
verrijkingsopdrachten.

Wist je dat het woord ‘Europa’ Grieks is? En dat er
vroeger op een gymnasium les werd gegeven in het

In de eerste klas krijg je Nederlands, Engels en Wiskunde;

langs en ontdek of onze school bij je past. We verheugen

Latijn? Dat doen we nu niet meer. Wel krijgen alle

dat zijn vakken die je natuurlijk al kent, maar nu op een

Zelf ontdekken, zelf doen

ons erop om je de school te laten zien. Op het Stedelijk

leerlingen Latijn en Grieks in de onderbouw. En elke

hoger niveau. En je maakt kennis met nieuwe vakken,

kennen we elkaar en er is een prettige sfeer om in te

leerling doet in één van deze twee talen eindexamen.

zoals Latijn en Ontwerpen en Maken (OMA).

leren. Leerlingen voelen zich snel op hun plek bij ons op

Allebei kan ook.

Excursies en reizen

huiswerkbegeleiding en bijles gegeven door

Activiteiten buiten school zoals museumbezoeken

medewerkers van Lector Studiebegeleiding, een

Leren kun je op veel verschillende manieren. Je kunt

en theatervoorstellingen maken deel uit van het

zelfstandig huiswerkinstituut, dat huiswerkbegeleiding

naar een verhaal luisteren, een discussie voeren, iets

onderwijsprogramma.

aanbiedt aan leerlingen die extra ondersteuning kunnen

lezen of een filmpje bekijken. Vaak word je gevraagd om
zelf iets uit te zoeken en om je bevindingen aan de klas

In klas 1 bieden we je een leuk programma tijdens de

metacognitieve en leervaardigheden (M&L). Tijdens

te presenteren. Soms doe je dat alleen, soms samen. Je

introductiedagen en het kennismakingskamp. In klas 3

moet in ieder geval veel nadenken over allerlei soorten

maak je kennis met de cultuur van een Europees land. En

Door kennis te maken met de verhalen, de taal en

door veel dingen samen te doen, maak je snel nieuwe

cultuur van onze verre voorouders, ontdek je dat er

de lessen M&L hebben we het over plannen, het

vrienden.

veel overeenkomsten en verschillen zijn tussen toen en

bijhouden van een agenda, het maken van huiswerk,

nu. Onze cultuur heeft immers alles te maken met de

leren van je fouten, motivatie, het voorbereiden van een

We stimuleren je om je talenten te ontdekken en te

Grieken en Romeinen. Of het nu gaat om talen, filosofie,

toets(week).

ontwikkelen. Dat betekent persoonlijke aandacht voor

wiskunde, architectuur of kunst, overal zijn onze

jou. Binnen en buiten de lessen heb je veel keuze en er is

klassieke wortels terug te vinden.

onderwerpen! En als je fouten maakt, is dat
oké. Je bent hier niet, omdat je alles al
weet, maar omdat je nog van alles wilt
leren.

Lessen van 80-minuten
Op het Stedelijk Gymnasium duren de

te leren, te ontdekken, jezelf te zijn en uit te groeien tot

lessen 80 minuten en je hebt maximaal

Het is best spannend om naar de
middelbare school te gaan! Je moet
vast verder reizen. Elke dag je tas
inpakken, je chromebook en de

Begaafdheidsprofielschool en Intermezzo 2.0
vier vakken per dag.

van je schoolleven op het Stedelijk. Ruim een week
word je rondgeleid door je docenten die je alles kunnen

En samen met je vrienden maak je een

volop uitdaging. Kortom, onze school is een vrijplaats om

wie je wilt zijn!

de reis naar Rome in klas 5 is natuurlijk het hoogtepunt

vertellen over het klassieke en moderne leven in Italië.

Samen maken we de grote stap

Onze school is gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool met bijzondere expertise op het gebied van de begeleiding

gebruiken bij het plannen, maken en leren van huiswerk.

Een vak dat uniek is bij ons op school, is het vak

en hun belangstelling om de wereld te onderzoeken. En

onvergetelijke reis.

Begeleiding
Begeleiding door een mentor en een lentor
Alle leerlingen hebben een mentor, een docent, die extra

juiste boeken en schriften

aandacht geeft aan jou en aan je klas. Iemand die vraagt

meenemen. Eenmaal op

hoe het met je gaat en die je vorderingen in de gaten

school moet je het juiste lokaal
kunnen vinden, heb je elk uur een

houdt. De mentor staat ook dicht bij de ouders en is de

van meer en hoogbegaafde leerlingen. Voor jonge leerlingen hebben we een speciaal programma: Intermezzo 2.0.

Dat maakt je schooldag overzichtelijk.

Daarin besteden we extra aandacht aan vaardigheden, leerdoelen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen dit

Ook heeft jouw docent meer tijd voor persoonlijke

andere docent voor je neus en krijg

Ook krijg je in de eerste klas een lentor: een leerling uit

programma ga je ontdekken waar je goed in bent, kun je je zelfvertrouwen versterken en ga je grenzen verleggen.

aandacht, leer je goed plannen en je eigen tijd voor

je huiswerk dat je zelf moet

de bovenbouw die de mentor helpt. Zo krijg je schooltips

Verder volg je samen met de andere leerlingen het lesprogramma en krijg je de mogelijkheid om keuzes te maken bij

je huiswerk in te delen.

plannen… . In het begin is dat

van ‘insiders’ en leer je ook de bovenbouwers kennen.

wennen, maar de grote stap

En, zo voel je je snel bij ons thuis!

individuele maatwerktrajecten. We zullen je zo goed mogelijk begeleiden. Daarbij kijken we naar heel veel dingen, zoals
leervermogen, studievaardigheden, kennis, creativiteit, welbevinden en motivatie. Soms word je hierna uitgenodigd

Aan het einde van elke lesdag is er een mentoruur

voor een speciaal programma, zoals faalangstreductietraining of Project Plus en de A-kaart.

of een flexuur (keuzewerktijd). Daar krijg je extra

Huiswerkbegeleiding en bijlessen
Op het Stedelijk Gymnasium wordt dagelijks

Wil je onze school alvast leren kennen? Kom dan bij ons

school: ze delen vaak hun gevoel voor humor, hobby’s

Over de grenzen. Op reis!

maken we samen met jou!

spil in het contact tussen jou, je ouders en de school.

