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Dit magazine hebben we gemaakt voor leerlingen die in 
groep 7 en 8 van de basisschool zitten en voor hun ouder(s)/
verzorger(s). Op school spreken we ouders altijd aan met u. 
Dat vinden we prettig en belangrijk. Leerlingen zeggen 
tegen hun docenten ook meneer en mevrouw. In dit 
magazine praten we over je en jij, zodat leerlingen beter 
begrijpen wat we hen willen vertellen. Het gaat ons om 
leerlingen en de weg naar hun toekomst.

Welkom
op mijn school
Mijn naam is Lars en ik zit in het tweede jaar havo/vwo. Ik fi ets elke dag 20 
minuten vanuit Son en Breugel om naar het Stedelijk te gaan. En dat is het me 
meer dan waard! Vooral het nieuwe gebouw, daar geniet ik van. Zelf zou ik 
later graag architect willen worden. Ontwerpen en tekenen vind ik leuk! 
Maar ik houd ook van sporten. Leerlingen mogen hier zelf een keuze 
maken uit de sporten die we doen. 

Er zijn hier veel verschillende leerlingen en je kunt hier ook veel verschillende 
talen leren zoals Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans. Dat is superveel 
en ik voel me hierdoor een echte wereldburger. Als ik de talen echt goed 
spreek, kan ik in verschillende landen met iedereen communiceren en 
voel ik me een mens van de wereld!

Lars

www.stedelijkcollege.nl/hgl
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Het gaat om jou!
Bij ons op school leer je nieuwe dingen en vind je een plek waar je je snel 
thuis voelt. Vanaf begin dit schooljaar zitten we in een spiksplinternieuw 
schoolgebouw. Een gebouw waar we trots op zijn. We waren er klaar voor. 
Ons oude gebouw paste niet meer bij onze nieuwe manier van lesgeven. 
In dit gebouw kunnen we jou helemaal zien, kun jij worden wie je bent en 
je talenten ontdekken in ons eigentijds onderwijs. Ons docententeam is 
bijzonder en geeft veel van zichzelf, waardoor er op onze school mooie 
dingen gebeuren. Er kan en mag veel. Op het Stedelijk denken we altijd in 
kansen, omdat het gaat om onze leerlingen. Het gaat om jou!

Kies

Bij ons maak je eerst de keuze of je 
tweetalig of regulier onderwijs gaat 
volgen. Beide zijn prima, dus kies wat 
bij jou past! Kies met je hoofd, maar ook 
met je hart. Stel op de open dag veel 
vragen aan leerlingen en docenten en 
ontdek wat jij belangrijk vindt.

dhr. M. (Marck) van Duijnhoven
& mw. E. (Erna) Brummel MME 

Opleidingsdirectie Stedelijk College 
Eindhoven, locatie Henegouwenlaan

Voel je thuis op 
onze scholen

Daar waar je je thuis voelt, wort de basis gelegd 
voor goed onderwijs. Wij stimuleren leerlingen

in het ontdekken en het verder ontwikkelen
van hun talenten. 

Ons huis is voor ons een plek in onze scholen 
voor onze medewerkers en onze leerlingen. 

Een huis waar je mag groeien en dat mag 
voelen als een thuis!

mw. drs. P. (Petra) de Bruijn MBA
& dhr. drs. M. (Meine) Stoker 

College van Bestuur SILFO

Leerpleinen

Ons gebouw is transparant, waardoor je lekker ver kunt kijken. Er zijn geen muren 
die je belemmeren. Ruimte in de klas, in de mediatheek en op de leerpleinen passen 
bij het Stedelijk College Eindhoven. Die ruimte maken we voor leerlingen, zodat je 
zelf kan gaan studeren in school. 

Op een leerplein of in de mediatheek kun je op een andere manier leren dan in een 
klaslokaal. Je kunt hier samenwerken, in stilte leren of overleggen met bijvoorbeeld 
een docent die daar ook vaak aanwezig is. Onze leerpleinen geven je een 
huiskamergevoel. Het is er bijna net zo fijn als thuis. 

Je kunt er ons ook af en toe vinden, omdat wij er ook heerlijk kunnen werken! 
En zie je ons zitten, kom dan even een praatje maken als dat past binnen je planning. 
Wij willen je graag beter leren kennen en weten wat jouw interesses zijn!

Scan de QR-code
en bekijk

onze school!
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Op reis
Ik ga ook met leerlingen en docenten 
op reis. De twee Engelandreizen waren 
super. Leerlingen leer je dan heel goed 
kennen. Tijdens de reizen ontstaan de 
mooiste gesprekken met leerlingen en ik 
merk als we weer op school zijn, dat dan 
met die leerlingen de band nog sterker is 
geworden. 

Thuis
We lachen ook veel. Ik hou graag 
leerlingen af en toe voor de gek. 
Een geintje op zijn tijd hoort er echt bij! 
De sfeer op onze school is warm en 
prettig: het voelt hier elke dag weer 
als thuiskomen.

Op de eerste schooldag krijgen alle brugklassers van mij hun kluissleutel. Dat is leuk, 
omdat ik dan meteen iedereen even zie en we ons aan elkaar kunnen voorstellen. 
Ik vind het leuke aan mijn werk dat ik leerlingen kan helpen. Laatst kreeg ik zelfs een 
doosje chocolaatjes, omdat ik een band had geplakt. Dat is natuurlijk niet nodig, 
maar het samen opeten was supergezellig! 

Ontmoet onze 
conciërge

Is je fiets kapot, ben je 
je sleutels of tas kwijt, 
ben je iets vergeten,
zoals bijvoorbeeld
je rekenmachine? 
Kom dan maar gewoon 
naar me toe, samen vinden 
we vast wel een oplossing!

160 
medewerkers

examenresultaten

1.400 
leerlingen
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TIP

Patrick van der H
eijden

Over onze 
school

Scan de QR-code
en bekijk

onze resultaten

Locatie Henegouwenlaan

97%
havo

100%
vwo

100%
vmbo (g)t
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Dit zijn wij!
Maak kennis met onze school! 
We willen dat leerlingen zich vanaf de 
eerste schooldag veilig, vertrouwd 
en thuis voelen. Op onze excellente 
school ben je sowieso verzekerd van 
goed onderwijs. Dat is méér dan een 
diploma behalen. Ontwikkel bij ons je 
persoonlijke vaardigheden en vind bij 
ons je plek in de wereld. Dat kan op 
onze school waar jouw weg en jouw 
toekomst centraal staan!

Net als de maatschappij staat ons 
onderwijs ook niet stil. 
Onze (internationale) activiteiten
sluiten daarbij aan. We denken 
allemaal steeds digitaler, internationaler 
en visueler. Onze kernkwaliteiten 
zijn ontwikkelingsgerichtheid, 
veiligheid, respect, transparantie 
en intercultureel gedrag. 

Excellente school 
Wij zijn een ‘excellente’ school. Deze titel kregen 
we we onder andere vanwege onze persoonlijke 
leerlingbegeleiding op maat. Op onze school kun 
je jezelf ontwikkelen en kun je groeien!

Internationalisering
Internationalisering is een belangrijk onderdeel 
van ons onderwijs. Je vindt het dan ook terug in 
het lesprogramma met verschillende activiteiten. 
Zo zijn er uitwisselingen met andere scholen uit 
de hele wereld. En ook internationale projecten 
en stages in het buitenland. Na jouw afstuderen 
helpen we je graag met een studie in het 
buitenland. 

Extra leuk
Excursies, projecten en andere activiteiten zijn er 
op onze school volop. Ook kun je meedoen aan 
competities bij de volgende sporten: zaalvoetbal, 
zaalhockey, basketbal en badminton. Ons jaarlijkse 
toneelstuk of de musical mag je zeker niet missen 
en onze schoolfeesten zijn super! Deze activiteiten 
maken onze school extra leuk!

Ons nieuwe gebouw
Het Stedelijk College Eindhoven aan de Henegouwenlaan is een moderne en open school in een 
prachtig nieuw gebouw. De lokalen zijn groot en hoog en er komt veel licht naar binnen. We zijn natuurlijk 
supertrots op onze nieuwe school, omdat je in een mooie en lichte omgeving nog beter kunt leren.

Het hele gebouw is energieneutraal. Dat houdt in dat we onze school verwarmen met een natuurlijke 
bron waarmee we een aangename temperatuur kunnen realiseren in het gebouw. Ook liggen er op ons 
dak 1.150 zonnepanelen. Met onze betonnen gevels en de daarbij behorende isolatie dragen we zo bij 
aan klimaatvriendelijke duurzaamheid en daar staan we voor, want we zijn zuinig op onze aarde!

Door de schuifdeuren kom je gemakkelijk onze nieuwe school binnen. De wifi is top en er zijn veel 
stroompunten: handig als je een keer je laptop wilt opladen. Het gebouw is drie verdiepingen hoog en op 
de eerste verdieping kun je binnendoor met een brug naar onze sporthal. Tenminste... als de sporthal dit 
schooljaar helemaal klaar is, want met de bouw zijn we nog bezig.

Je kan van binnenuit overal naar buiten kijken en onze school heeft zelfs een binnentuin! Er zijn veel 
werkplekken in het hele gebouw, waar je heerlijk kunt werken. Het ideale daarvan is dat je overal kunt 
studeren en niet alleen afhankelijk bent van een klaslokaal. De mediatheek staat centraal in ons gebouw. 
Het is een bijzondere ruimte die gecombineerd is met een leerplein. Alle leerlingen kunnen daar 
zelfstandig leren, of even met een groepje overleggen. En wil je iets presenteren? Al onze wanden zijn 
magneetwanden, lekker makkelijk dus omdat je met magneten snel iets kunt ophangen!

Als je buiten staat dan zie je op de derde verdieping onze ledwall, zodat je via de megagrote 
schermen kunt meegenieten met wat er gebeurt in de school. 

P.S. Wist je dat we aan de 
buitenkant van het gebouw 

gevelhuisjes hebben geplaatst 
voor dwergvleermuizen?
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De dakpanbrugklas 

Weet je aan het einde van groep 8 nog niet 
precies welk niveau bij je past? Geen probleem, 
want dan hebben we voor jou de dakpanbrugklas. 
Tijdens het schooljaar wordt dan vanzelf duidelijk 
welk niveau het beste past bij jou. In deze brugklas 
volg je altijd het programma van het hogere 
niveau. Dat betekent dat je in de vwo/havo-
brugklas het vwo-programma volgt en in de 
havo/mavo-brugklas het havo-programma. 
Samen ontdekken we het in de dakpanbrugklas! 

Kies voor tweetalig onderwijs
Bij ons kun je tweetalig onderwijs volgen op alle 
niveaus. Als je het leuk vindt om in 30% van onze 
lessen Engels te spreken, past dit misschien wel 
bij jou. Het geeft niet als je Engels nog niet zo 
goed is, want dat leer je vanzelf op het Stedelijk. 
We besteden veel aandacht aan andere landen 
en culturen, zodat je in de onderbouw goed 
voorbereid met ons op reis gaat. Het volgen 
van tweetalig onderwijs is interessant en 
uitdagend en is een goede voorbereiding op 
je toekomst. Na het afronden van het tweetalig 
onderwijsprogramma heb jij een uniek 
diploma op zak!

Scan de QR-code en ontdek meer 
over onze tweetalige opleidingen

Extra Nederlandse les
Het TIP (Tweetalig International Programma) is 
een programma speciaal voor leerlingen met 
havo/vwo niveau die versterking nodig hebben 
bij het Nederlands. De leerlingen van de eerste 
of tweede klas krijgen in dit programma extra 
lessen NT2 (Nederlands als tweede taal).

Scan de QR-code 
en ontdek meer 
over TIP

Welkom
in de brugklas
De brugklas duurt één jaar. Je komt in een klas met leerlingen van hetzelfde niveau of van 
verschillende niveaus (dakpanbrugklas). De overstap naar het voortgezet onderwijs is best spannend! 
Daarom heb jij als brugklasser een eigen aula, fietsenstalling en buitenterrein. Zo kun je bij ons rustig 
wennen aan jouw nieuwe school. Je krijgt een coach die je helpt en aan wie je al je vragen kunt 
stellen. Je hoeft het dus niet alleen te doen, samen maken we jouw eerste jaar tot een succes! 

Wat vinden de 
brugklassers

van ons?

Welke niveau past bij jou?

Vwo-WON of Tweetalig vwo 
De opleiding duurt zes jaar. 

Er zijn twee mogelijkheden bij het vwo, 
namelijk: 

Atheneum 
en

Gymnasium
In principe zijn beide stromen gelijk, alleen krijg je 

bij gymnasium ook de klassieke talen Latijn 
en Grieks. Ons vwo is extra bijzonder, omdat 

we tweetalig vwo óf vwo met WON aanbieden. 
WON staat voor Wetenschaps Oriëntatie 

Nederland. Je kiest zelf voor de reguliere óf 
tweetalige variant van het vwo. Pijl naar WON 

in opmaak
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Vwo-WON of Tweetalig vwo 

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.. De opleiding 
duurt zes jaar. Er zijn twee mogelijkheden bij het vwo, namelijk: Atheneum 

en Gymnasium. In principe zijn beide stromen gelijk, alleen krijg je bij 
gymnasium ook de klassieke talen Latijn en Grieks. Ons vwo is extra bijzonder, 

omdat we tweetalig vwo óf vwo met WON aanbieden. WON staat voor 
Wetenschapsoriëntatie Nederland. Je kiest zelf voor de reguliere óf tweetalige 

variant van het vwo. 

Bekijk hier ons film over 
regulier (Nederlands) vwo op het Stedelijk!

Havo of Tweetalig havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. 
De opleiding duurt vijf jaar. Havo bereidt je voor op een studie 
in het hbo (hoger beroeps onderwijs). Wat maakt onze havo 
speciaal? Wij bieden vanaf het eerste leerjaar al vier vreemde 
talen aan. Ook zijn er op onze havo bijzondere examenvakken, 
zoals bijvoorbeeld sport (BSM), Spaans, muziek, drama en/of 
tekenen. Hiermee heb je weer een streepje voor bij de toelating 
tot een kunstacademie, een opleiding voor fysiotherapie en/of 
de opleiding aan de Sporthogeschool. Je kiest zelf voor 
de reguliere óf tweetalige variant van havo. 

Bekijk hier onze film over 
de havo op het Stedelijk!

Mavo of Tweetalig mavo

Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Deze opleiding 
wordt ook wel vmbo-t genoemd en duurt vier jaar. Extra bijzonder aan onze 
school is dat wij jou stimuleren tot het doen van eindexamen in zeven vakken. 
We leiden namelijk niet alleen op voor uitstroom naar het mbo (niveau 3/4), 
maar ook voor doorstroom naar havo. Daarom is er aandacht voor algemene 
vorming en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Ook kun je eindexamen 
doen in bijzondere vakken zoals tekenen, muziek, drama en/of sport. Je kiest 
zelf voor de reguliere óf tweetalige variant van de mavo.

Bekijk hier onze film over 
mavo/havo op het Stedelijk!

Bekijk hier een WON 
manifestatie

Ben jij nieuwsgierig, 
leergierig en ‘open minded’? 
Dan is WON echt iets voor jou!

Op het vwo maak je een keuze tussen vwo-WON of de tweetalige vwo. Maar wat 
is WON eigenlijk? WON staat voor ‘Wetenschapsoriëntatie Nederland’. Het doel is 
om vwo-leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een wetenschappelijke 
studie. Door WON kom je erachter of ‘de wetenschap’ iets voor je is. Daarnaast 
wordt er voor een succesvolle vervolgopleiding aan de universiteit een kritische, 
onderzoekende en actieve houding van jou verwacht. Dat leer je 
ook door WON. 

Wat leer je nog meer door WON? 

> Onderzoekend leren (eigen onderzoekjes uitvoeren)
> Kritisch media bekijken (bijvoorbeeld fake news herkennen)
> Creëren (maken, delen, vlog maken, social media)
> Zelf keuzes maken.

Bekijk hier de science 
battle van WON
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Gewoon excellent
We zijn volgens mij juist een excellente school omdat we daar 
niet zo mee bezig zijn. We doen alles voor onze leerlingen en 
daarom zijn we misschien wel excellent. We doen hier 
gewoon wat we moeten doen!

Tweetalige mavo
Bij ons kun je in de mavo opleiding al heel veel extra’s doen, 
bovendien kun je onze mavo ook tweetalig volgen. 
We zijn zelfs één van de eerste drie mavo’s in Nederland die dat 
gecertificeerd door het Nuffic aanbieden. Er is geen 

instapniveau. Ook is er een brugklas tweetalig havo/mavo. 
Als je Engels leuk vindt en de wereld om je heen heeft je 
interesse, dan past de tweetalige mavo bij jou. Er zijn in het 
eerste jaar veel extra activiteiten in het teken van de Engelse 
taal. Zo studeert theatergroep Phileas Fogg in één dag een 
Engels toneelstuk in. In de derde ga je op uitwisseling naar een 
gastgezin in een ander land binnen Europa, zoals bijvoorbeeld 
Engeland of Denemarken. Stel je voor dat het in de brugklas 
echt niet lukt met de Engelse taal, dan mag je aan het einde 
van dat jaar uiteraard altijd naar mavo regulier. 

Huiswerk
Bij het voortgezet onderwijs hoort huiswerk maken. Dat is misschien 
even wennen, maar wij begeleiden je hierbij. Belangrijk is dat je 
zelfstandig je huiswerk leert plannen en maken. In de les kun je 
vaak ook al een deel van het huiswerk maken. Zorg thuis voor een 
gezellige werkplek waar je rustig kunt werken, dat helpt en maakt 
huiswerk leuk(er)!

Ontmoet
onze 

leerlingen

De school waar je kunt worden 
wie je zelf wilt zijn 
Op onze school maakt het niet uit welk niveau je volgt. We zijn een echte 
no-nonsense school. Hier mag je zijn wie je bent en er is veel ruimte voor extra’s, 
ook op eigen initiatief. Het gaat op onze school om betrokkenheid en dat gevoel 
geven we door aan onze leerlingen. De relatie tussen jou en onze docenten gaat
altijd uit van vertrouwen. Iedereen hoort erbij en daar zijn we trots op!

mw. J. (Jiske) Meulenberg
teamleider mavo

Do you like that? 

Op de Henegouwenlaan kun je dus 
al onze opleidingen ook in het Engels 

volgen. Natuurkunde (of physics in het 
Engels) is bij veel van onze leerlingen 
een favoriet vak. Het gaat over allerlei 
wetenschappelijke verschijnselen in 

de wereld om ons heen. Ontmoet onze 
natuurkunde docent meneer Van der 

Klundert en kijk mee of je 
de antwoorden weet.

Wist je dat je in de brugklas ook het vak TECHNAS krijgt. 
Supergaaf omdat je leert hoe je met techniek bepaalde 

vraagstukken kan oplossen en je maakt kennis met de 
Brainport bedrijven. 
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Madelon 
Ik zit op het Stedelijk, omdat ik op de open dag 
een fijn gevoel kreeg bij de school. Ik zag me hier 
wel leren en les krijgen. Mijn broer zat hier ook 
al op school, dus ik kon hem er veel vragen over 
stellen. Het tweetalig onderwijs sprak me aan, 
maar uiteindelijk heb ik er niet voor gekozen.

Tijdens de eerste week op school 
maakte ik kennis met mijn klas. We deden 
kennismakingsspelen en liepen door de school 
om de weg te leren kennen. Het was spannend, 
maar ik maakte snel vrienden en we spraken 
vaak af met een klein groepje.

Het leukste vak vind ik aardrijkskunde, want het 
zijn niet alleen theorielessen. Soms gaan we ook 
echt dingen doen zoals water proeven uit de 
Dode Zee of Saharazand voelen.

In de pauzes ga ik meestal chillen met mijn 
vriendinnen. Op mijn school word je goed 
geholpen als je ergens moeite mee hebt. Er zijn 
plusuren, dan ga je het achtste uur naar die 
les en krijg je extra uitleg.

Sara 

Ik geniet van mijn klasgenoten met hun 
verschillende culturele achtergronden. Daar leer 
ik veel van en ik vind de sfeer op mijn school fijn. 
Het lijkt wel of iedereen hier heel goed met elkaar 
overweg kan. In het begin van het schooljaar 
tijdens de coachuren hadden we het daar al over. 
Door elkaars mening te horen en te geven gaat 
iedereen hier normaal met elkaar om. Het maken 
van vrienden gaat vanzelf en ik merk snel dat het 
klikt.

Ik volg tweetalig onderwijs. Ook al spreek je bijna 
geen Engels, je begint hier gewoon bij het begin 
en dan leer je het snel. Ik wist al best veel, maar 
leerlingen die minder wisten zaten toch aan het 
einde van de brugklas op hetzelfde niveau.

Huiswerk is hier echt meer dan op de basisschool. 
Gelukkig helpen ze me erbij. Lekker handig toch! 
Mijn lievelingsvak is tekenen. Ik hoef niet de hele 
tijd stil te zijn en ik leer er vaardigheden. 
We maken grote gave projecten. Nu maak ik 
een knuffel met een verhaal erbij.

 Mijn tip voor leerlingen van groep 8
 “Kies een school waar je jezelf kan zijn en
 waar je je thuis voelt. Hier is iedereen welkom  
 en je wordt geaccepteerd zoals je bent”

Jens 
Ik volg op het Stedelijk de tweetalige mavo. 
Les krijgen in het Engels is leuk en leerzaam. 
Het Stedelijk biedt veel kansen en mogelijk-
heden aan mij waardoor ik mezelf kan 
ontwikkelen. Ik kan hier mezelf zijn en ben 
niet bang voor wat andere leerlingen over 
me denken.

Het fijnste vak vind ik drama, omdat ik theater 
en musical heel leuk vind en ik houd van 
acteren. Later zou ik graag basisschooldocent 
willen worden, omdat het mij leuk lijkt om met 
kinderen te werken en hen echt iets te leren.   

Maud
Toen ik in groep 8 zat hoorde ik veel over deze 
school. Op de open dag proefde ik de fijne sfeer 
en wist ik het zeker: dit wordt mijn school! 
Mijn ouders vonden dat prima. Het tweetalig 
onderwijs en de reizen naar het buitenland 
spraken mij aan. Ik ben na mijn eerste jaar gestopt 
met het volgen van tweetalig onderwijs, omdat dit 
toch net te lastig voor me was. Gelukkig kan dat 
hier gewoon.

In de eerste schoolweek van de brugklas deden 
we leuke activiteiten om elkaar te leren kennen. 
Ik vond het superspannend. Ik kende niemand die 
naar mavo tweetalig op het Stedelijk College 
ging, maar al snel maakte ik nieuwe vrienden. 
Ook gingen we op kamp, daar leerde ik veel 
mensen kennen. Dat was een heel fijn gevoel! 

Mijn coach is mevrouw Huiskens. Ze is mega lief 
en helpt of beantwoordt mijn vragen als ik die heb. 
Ik kan altijd met haar praten als er iets niet goed 
gaat thuis of op school. Een superfijne coach dus 
op een superfijne school! 

9www.stedelijkcollege.nl/hgl

 Mijn TIP voor leerlingen in groep 8
 “Zoek gewoon een school die JIJ leuk vindt  
 en laat je niet beïnvloeden door je vrienden 
 en vriendinnen”

Bekijk het vak 
aardrijkskunde op onze 

school!
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Je eigen coach
In de brugklas heb je op onze school 
je eigen coach. Aan je coach kun je alle 
vragen stellen over je vakken, cijfers, 
je planning en natuurlijk het schoolfeest! 
De coach en je ouders houden ook 
goed contact, dat vinden we belangrijk. 

Minimentoren
In de brugklas maak je ook kennis met je 
eigen mini-mentoren. Dit zijn leerlingen uit 
de bovenbouw van (t)vwo, (t)havo en (t)
mavo die je overal bij willen helpen. 
Ze zijn bij de mentoruren en natuurlijk 
gaan ze mee op brugklaskamp. Je kunt 
ze vragen stellen en zij helpen je om je 
snel happy te voelen op onze school. 
Vraag hen vooral wat het lekkerste 
broodje is in onze kantine of waar je in de 
pauzes de allerbeste wifi kunt gebruiken.

Mediatheek
In onze mediatheek maak je gebruik 
van bijvoorbeeld tijdschriften, kranten, 
computers en internet. Dat is handig bij 
het maken van opdrachten en huiswerk. 
In de mediatheek kun je alleen werken 
of in groepsverband. De meeste werk-
plekken hebben een pc. Je kunt ook iets 
lenen of printen met jouw leerlingenpas. 

Leerpleinen en 
ontmoetingspleinen 
Onze leerpleinen zijn er voor iedereen en 
vooral voor jullie als leerlingen. De ruimte 
is zo ingericht dat je je er ontspannen 
en thuis kunt voelen. Je kunt er heerlijk 
werken, alleen of in een groepje, met of 
zonder een docent. Het gaat natuurlijk niet 
alleen om het leren, je kunt er ook relaxed 
zitten en elkaar ‘gewoon’ ontmoeten.

Scan de QR-code en
bekijk de info over 
de plusuren

Plusuren
Halverwege het eerste jaar starten 
de ‘plusuren’. Hierin kun je kiezen voor 
ondersteuning in vaklessen of ga je een 
nieuwe uitdaging aan zoals het volgen 
van het vak Chinees of Russisch. Ook 
kun je bij een toneelgroep, schoolband of 
naschoolse sport. Op onze school heb 
jij alle kans om jouw interesses verder te 
ontdekken en te groeien in jouw talenten!

Je eigen laptop 
Op onze school krijg je gratis een laptop 
in bruikleen voor al je schoolactiviteiten. 
Alle leerlingen hebben dezelfde en 
bovendien zit er een handige laptoptas 
omheen. Deze laptop en jij worden vast 
dikke vrienden op onze school, omdat je 
met je laptop kunt studeren waar je 
maar wilt! 

Extra vakken
In alle brugklassen krijg je drama, muziek, 
tekenen en techniek als extra vakken. In 
de brugklas havo/vwo krijg je ook nog 
Spaans en kun je in een plusuur 
Chinees kiezen.
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Bekijk hier de havo-
eindexamenfilm 
drama 2021

Grenzen verleggen
Havoleerlingen hebben in plaats van 
een voorstelling in hun laatste jaar een 
film gemaakt. Ze hebben scènes uit 
filmklassiekers opnieuw opgenomen. 
‘A trip through the classics’ heet de film. 
De leergierigheid van onze leerlingen 
siert hen. Bij drama zijn ze constant bezig 
met hun eigen ontwikkeling en trainen 
ze hun reflectievermogen. Leerlingen 
kunnen vaak zoveel meer dan ze denken. 
We geven ze succeservaringen mee, 
waardoor hun zelfvertrouwen enorm 
groeit en ze hun grenzen verleggen. 
Dat vind ik mooi en het is kenmerkend 
voor het Stedelijk College. Je kunt hier 
echt je talenten ontdekken!

Bekijk hier de mavo 
eindexamenvoorstelling 
drama van 2021 in 
het Parktheater

Creatief zijn is durven en 
je fantasie gebruiken
Ik geef op het Stedelijk de vakken drama 
en ckv (culturele en kunstzinnige vorming).
Bij ckv leer je door verschillende 
opdrachten alle kunstdisciplines kennen: 
jouw kijk op kunst verbreden is een van 
de belangrijkste doelen van het vak. 
In de brugklas krijgen alle leerlingen 
drama. Daarna is het een keuzevak. 
Je kan er op onze school in de mavo 
en havo zelfs examen in doen. 
Het examenvak sluit je af met het 
maken van een voorstelling die 
gepresenteerd wordt in het Parktheater.

mw. L. (Lotty) Huiskens
docent drama/ckv/kunst algemeen mentor en leerlingcoach

Culturele en kunstzinnige vorming
Sfeer op school
Bij ons op school mag jij jezelf zijn en je verder ontwikkelen. 
Het belangrijkste is dat jij je prettig voelt op onze school. We zijn 
er namelijk van overtuigd dat je lekker in je vel moet zitten om 
uiteindelijk het maximale uit jezelf te kunnen halen. En dát is waar 
we naar streven. Leerlingen die zich goed voelen, halen uiteindelijk 
betere punten.

Pauze
Bij ons mogen de leerlingen van leerjaar 1 pauzeren waar ze willen. 
Op de 2e verdieping van onze school is wel een aula die speciaal 
bedoeld is voor het pauzeren of lekker verblijven van 
de brugklassers.

Op de Henegouwenlaan kun je naast 
Engels, Frans, Duits, Spaans, Latijn 

en Grieks ook extra lessen volgen in 
Russisch en Chinees.

Ontmoet hier onze
 geweldige docente Chinees

Bekijk hier meer 
over het vak culturele en 

kunstzinnige vorming

Een beetje zenuwachtig 
zijn is normaal
Voor de zomervakantie komen alle 
brugklassers voor het eerst naar onze school 
en maken ze kennis met hun klas, coach en 
mini-mentoren. Mini-mentoren zijn leerlingen 
uit een hoger jaar aan wie brugklassers hun 
vragen kunnen stellen.

De eerste week van het nieuwe schooljaar 
staat in het teken van kennismaking. 
Gedurende enkele dagen doen we leuke 
activiteiten. We ontdekken met elkaar het 
schoolgebouw met een QR-code speurtocht, 
we leggen het rooster uit, we vertellen hoe 
Somtoday werkt, waar je kluisje is en je 
ontmoet je superleuke docenten. Op vrijdag 
vraag ik altijd hoe ze de eerste week op hun 
nieuwe school hebben ervaren en dan zegt 
iedereen gelukkig dat ze het LEUK vonden!

11
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Dit is 
mijn school!
Benaderbaar voor mijn leerlingen

Leerlingen noemen me meneer Krahmer. Toch zorgt dat 
woordje meneer hier niet voor afstand. Alle docenten 
zijn juist heel benaderbaar voor leerlingen. Ik luister veel 
naar mijn leerlingen en we doen veel samen. Tijdens de 
mentoruren kijken we wat we gaan doen. Het samen 
bepalen van de leerweg vind ik belangrijk. Op het Stedelijk 
gaat het erom dat leerlingen kunnen groeien en een 
geweldige tijd hebben.

Thuis voelen

Ik probeer er snel voor te zorgen dat er een groepsband 
ontstaat in mijn mentorklas. Samen met mijn mini-mentoren, 
twee oudere leerlingen, onderneem ik leuke activiteiten, 
zoals cupcakes maken of spelletjes spelen. Dat is fijn aan 
onze school: omdat er veel kan, gaan leerlingen ook in 
mogelijkheden denken. Ik probeer elke leerling in mijn klas te 
horen. Ik houd rekening met karakters en probeer maatwerk 
te leveren zodat iedereen zich hier thuis voelt.
 

Slag bij Nieuwpoort

In mijn lessen geschiedenis sluit ik aan bij de actualiteit en 
de belevingswereld van mijn leerlingen. Mijn opa kan zo 
vertellen dat de slag bij Nieuwpoort in het jaar 1600 was. 
Dat was toen. Bij mij leer je geen jaartallen. Dat past niet bij 
deze tijd. Ik probeer leerlingen te leren wanneer informatie 
betrouwbaar is en hoe je vergelijkingen tussen toen en nu 
kunt maken. Door heden en verleden te vergelijken kun je 
een goed historisch besef ontwikkelen.
 
Mijn school

Zelf begon ik hier ooit als leerling en nu werk ik op deze 
school als docent. De fijne sfeer is hetzelfde gebleven. 
Dit is mijn school!
 

mw. M. (Myrthe) Verheijen
docent wiskunde en brugklasmentor

dhr. D. (Daan) Krahmer
docent geschiedenis 

en brugklasmentor

Mijn tip voor leerlingen
van groep 8

Vraag je op onze open 
dag af of je jezelf hier al 

ziet rondlopen. 
En als dat zo is, dan hoef je 

je alleen nog maar aan 
te melden. 

Bekijk hier onze film over 
het vak geschiedenis

Wiskunde
Er is een leuke sfeer hier, ook tussen de leraren 
onderling. Krijg je les van mij, dan ben ik altijd in voor 
een grapje. Ik geef wiskunde. Het is een nieuw vak 
voor brugklassers, omdat het anders is dan rekenen. 
Wiskunde gaat over de uitwerking, de weg naar 
het antwoord toe. Het leukste aan wiskunde is dat 
je alles kunt controleren. Het gaat bij mijn vak om de 
ontwikkeling van je gedachtegang. Je leert naar een 
probleem te kijken en het op te lossen.

Suki
Alle leerlingen kennen ook mijn kat Suki, omdat die op 
mijn screensaver staat. Onderwijs gaat verder dan 
alleen maar lesgeven. Juist de persoonlijke 
aandacht maakt het werken en leren op school leuk en 
daarom staat Suki ook hier in het magazine. 
Gewoon omdat ze zo knap is!
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Volg jij 
ons al op
social media? 
Wil je meer weten over onze school 
en geen moment missen van al onze 
activiteiten? Volg ons dan op Instagram,
TikTok en Facebook. Daarmee neem 
je een kijkje achter de schermen en zie 
je wat jouw medeleerlingen allemaal 
uitvoeren tijdens een schooldag. 
Hier krijg je een voorproefje van onze 
socials met onder andere de diploma-
uitreiking, een aantal schoolprojecten 
en een actie. 

Leerlingen leren Duits door het schrijven van brieven met 
leerlingen in het buitenland, onder andere met een school in 

Duitsland waar de leerlingen Nedferlands krijgen als tweede taal. 
Zo oefenen de leerlingen beide talen! De leerlingen volgen elkaar 

ook op social media en houden contact. Binnenkort ook met 
een skype sessie dus dan kunnen ze ook mondelinge 

vaardigheden oefenen.

Dit zijn voorbeelden van de wereldburgerschapsactiviteiten 
op het Stedelijk College Eindhoven. Zo ontstaan zelfs 

vriendschappen met hun leeftijdsgenoten uit Deutschland!

Deze week activiteitenweek op locatie 
Henegouwenlaan. Diverse uitwisselingen, 
stedentrips en excursies staan op het 
programma. 26 leerlingen van 4 havo en 
4 vwo brachten tijdens hun programma een 
bezoek aan de burgemeester van Palencia 
in Spanje!

Vandaag, 11 december, is het Paarse vrijdag. Door paarse kleding te dragen vandaag 
laten we zien dat we solidair zijn met homo’s, lesbiennes, bisexuelen, intersekse personen 
en transgender personen.
#stedelijkcollegeeindhoven
#strabrechtcollege #paarsevrijdag
#internationalschooleindehoven # respect
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Meneer R. (Rick) van de Zilver
Docent geschiedenis en multicultural studies

Lievelingsonderwerp van mijn vak
Eigenlijk maakt het onderwerp me niet eens uit! Zolang ik leerlingen iets bij 

mag brengen over mijn vak vind ik dat altijd fantastisch. 
 

Leukste dat ik ooit op school heb meegemaakt
 Tijdens mijn lessen geniet ik van de vele leuke en interessante vragen van leerlingen 

over het verleden. Dat zijn vragen die ik ook zou willen onderzoeken. Ik vind een 
gezonde balans tussen leren en plezier van cruciaal belang en daar voeg ik in mijn 

lessen nog een vleugje humor en plezier toe.  
 

Mijn tip voor jou als je een keuze gaat maken voor een nieuwe school
Kijk niet alleen naar datgene wat je wilt bereiken. Kies ook voor de weg ernaartoe. 

Kies voor een veilige, mooie en sportieve omgeving die je stimuleert in je ontwikkeling. 

Ik vind het Stedelijk een goede school
Er zijn hier veel mogelijkheden om je te ontwikkelen op basis van kennis, sociale 
vaardigheden, leervaardigheden en in de leeromgeving. Er is hier een veilige en 

prettige sfeer voor iedere leerling. 
 

De beste reden om voor het Stedelijk te kiezen
 Met ons nieuwe schoolgebouw is onze organisatie momenteel volop in ontwikkeling.

Ik denk dat een school in ontwikkeling iedere dag leert en daardoor het beste 
onderwijs kan bieden aan de leerling.  Hierdoor ontstaat een omgeving, 

waarbij alles en iedereen aan het leren is. 

Meneer M. (Marc) Daelmans
Docent aardrijkskunde 

 
Lievelingsonderwerp van mijn vak

Alles wat met onze mooie aarde te maken heeft. Dus alle soorten klimaten, 
de verschillende culturen, maar ook spectaculaire vulkaanuitbarstingen of het ontstaan 

van zware aardbevingen.
 

Leukste dat ik ooit op school heb meegemaakt
Het Stedelijk is gewoon een hele leuke en fijne school met vooral heel veel toffe 
activiteiten. Het brugklaskamp, de schoolfeesten en natuurlijk de leuke reizen en 
uitwisselingen naar landen in en zelfs buiten Europa. De laatste keer ben ik met 

de 4de klassen mee geweest met een uitwisseling naar Indonesië. 
Echt een geweldige ervaring was dat.

 
Mijn tip voor jou als je een keuze gaat maken voor een nieuwe school:

Natuurlijk is het belangrijk wat vrienden doen, of wat je ouders een goede 
school vinden. Nog belangrijker is toch echt het gevoel wat je zelf hebt bij 

een bepaalde school. 
 

Ik vind het Stedelijk een goede school
Ik hier zelf met veel plezier werk en ieder jaar weer kennis maak met een hele grote 
groep nieuwe brugklassers. Als leerlingen hier examen hebben gedaan zeggen ze 

allemaal dat ze hier echt een fijne tijd hebben gehad. De jaren daarna roepen ze ook 
nog vaak dat ze onze school missen als ze eenmaal aan het studeren zijn.

 
De beste reden om voor het Stedelijk te kiezen

We zijn een school waar je je snel thuis zal voelen en waar je lekker
jezelf kunt zijn. Het Stedelijk is echt TOP! 
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Mevrouw S. (Silke) Swart
Docent Engels 

Lievelingsonderwerp van mijn vak
Speaking English of course! Tijdens de lessen en opdrachten spreekvaardigheid 

komt alles samen wat je al hebt geleerd en waar je nog aan kunt werken. We gaan dan 
samen het gesprek aan over verschillende onderwerpen en zo leren we elkaar 

steeds wat beter kennen. 

Mijn tip voor jou als je een keuze gaat maken voor een nieuwe school
Kies voor een school waar jij je fi jn en thuis voelt. Het is belangrijk dat je je goed voelt
op de plek waar je toch wel 5 dagen in de week zult zijn. Probeer daarom op onze 
school een kijkje te nemen tijdens open dagen en ook zeker tijdens de mini-lessen! 
Hier krijg je echt een goed beeld van de docenten en hoe lessen worden gegeven. 

Ik vind het Stedelijk een goede school
Het is een hele fi jne school waar iedereen welkom is. Je voelt meteen de 

warme sfeer en dat je wordt gezien als leerling. Het Stedelijk is een school die je veel 
van de wereld laat zien, zowel dicht bij huis als verder weg. Het is ook een school 

waar je kansen krijgt om je te ontwikkelen op allerlei verschillende vlakken. 
Kortom: het Stedelijk is een school met kansen! 

Mevrouw N. (Nicole) Schoonhoven
Docent lichamelijke opvoeding, physical education & lichamelijke opvoeding 2

Lievelingsonderwerp van mijn vak
Lekker veel en op een gezellige manier bewegen met alle leerlingen. Ik vind het vooral 
belangrijk dat iedereen met veel plezier in mijn lessen komt bewegen. Bij mij sport je 
altijd op je eigen niveau en word je niet beoordeeld op een kunstje. Daarbij laat ik je 
kennismaken met zoveel mogelijk verschillende sporten. Dus ook skaten, klimmen, 

trampolinespringen en circusdisciplines komen aan bod.

Leukste dat ik ooit op school heb meegemaakt
Te veel om op te noemen. Er wordt zoveel georganiseerd op deze school zoals reizen, 

gala, eindshow gym, waterskiën, klimmen en snowboarden bij gym. Wat ik ook erg leuk 
vind is dat mijn leerlingen in de pauzes en na school vaak gezellig komen sporten.

Mijn tip voor jou als je een keuze gaat maken voor een nieuwe school
Ga af op je gevoel. Beslis echt voor jezelf wat jij de fi jnste keuze vindt. 

En kom vooral gewoon gezellig naar ons. Opmaak: smiley met knipoog 

Ik vind het Stedelijk een goede school
Omdat we op veel verschillende manieren hulp aan alle leerlingen bieden. Hier is er zorg 

voor iedereen. We zien je en je komt in een hecht team. Ook is het Stedelijk een brede 
school met vele kansen. We hebben hier veel verschillende vakken, veel activiteiten, 

veel verschillende leerlingen, veel reizen, veel hulp en veel mogelijkheden.

De beste reden om voor het Stedelijk te kiezen
Omdat er zoveel leuke keuzemogelijkheden zijn voor elke leerling. 

Je kunt hier kiezen van drama tot Spaans en van techniek tot extra sport. 
De sfeer op school is open en gezellig. Iedereen is welkom. 

Scan de QR-code 
en ontdek meer over 

Engels



16

Leerlingbegeleiding

Wij horen vaak dat leerlingen voor onze school kiezen omdat wij een 
goede leerlingbegeleiding bieden. Wij hebben oog voor jou als leerling: 
van schoolprestaties tot sociaal functioneren. Daarbij is de coach jouw 
eerste aanspreekpunt. Jouw coach krijgt soms extra hulp van specialisten, 
zoals decanen, de schoolpsycholoog of een maatschappelijk werker. 

Extra 
begeleiding 
nodig?Kennismakings-

lessen
Er werken op onze school 120 docenten, in deze filmpjes 
ontmoet je er een paar en vertellen ze over de 
verschillende vakken.

Kennismaking
Nederlands

Kennismaking
Scheikunde

Kennismaking
Duits

Kennismaking
Klassieke talen

Kennismaking
Frans

Kennismaking
Tekenen

Kennismaking
Spaans

Kennismaking
Sport

Locatie Henegouwenlaan
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We helpen
alle leerlingen
vooruit!
Op het Stedelijk College Eindhoven zijn 
veel mogelijkheden voor leerlingen die 
extra begeleiding nodig hebben. We 
luisteren naar leerlingen en hun ouders 
en samen zoeken we naar passende 
oplossingen. Het doel daarbij is het 
behalen van een diploma, want een 
leerling die uiteindelijk met een diploma 
van school gaat, daar word ik heel blij 
van. We leveren maatwerk en doen wat 
kan en past. We kijken niet alleen in het 
begin mee, maar mocht er gedurende 
je schooltijd iets veranderen, dan zijn 
we er ook voor je.

Extra hulp
We bieden ook sociale vaardigheidstrainingen, 
faalangstreductietraining en extra ondersteuning 
bij bijvoorbeeld het vak Engels. In onze plusuren 
kun je ook extra lessen kiezen in vakken waar je 
ondersteuning bij nodig hebt.

Het is voor leerlingen prettig leren op onze school. 
Brugklassers ervaren veel veiligheid doordat ze 
met elkaar in dezelfde ruimte pauzeren. Ik richt me 
op leerlingen die zorg nodig hebben.

Als je naar onze school komt en je hebt 
begeleiding nodig, dan vinden we het fi jn om dat 
op tijd te horen. Al vroeg kunnen we dan al een 
persoonlijk plan voor jou maken. Heb je vragen 
over begeleiding, mail me dan om samen met je 
ouder(s)/verzorger(s) een (bel)afspraak te maken. 

mw. P. (Petra) Font Freide 
Pedagogisch en didactisch medewerker zorg

E: pfontfreide@stedelijkcollege.nl

Scan de QR-code en krijg
meer uitleg over faalangst

Alle leerlingen zijn hier welkom. Als er heel 
veel ondersteuning nodig is, kijken we of 
het realistisch is om in te stromen in ons 
reguliere onderwijs. We gaan dan ook 
altijd in gesprek met de basisscholen om 
samen tot een goed advies te komen.

Trainingsgroepen
Leerlingen kunnen ook extra begeleiding 
krijgen in diverse trainingsgroepen. Als wij 
verwachten dat dat bij een leerling past dan 
laten we je dat weten. Er zijn trainingen voor 
het verminderen van faalangst of voor het 
vergroten van sociale vaardigheden. 
De trainingsgroepen zijn speciaal bedoeld 
voor eerstejaars- en tweedejaarsleerlingen.

Extra studiehulp en -ondersteuning 
Je kunt terecht bij de Studiekring voor (meer) 
studie- en huiswerkbegeleiding. Naast 
studiehulp bieden wij ook trainingen aan 
voor sociale vaardigheden. Ook belangrijk 
is de keuzebegeleiding, bijvoorbeeld 
bij profi elkeuzes en studiekeuzes. Wat 
meer hulp nodig bij een bepaald vak? 
Bij onderwijsondersteuning geven 
sommige bovenbouwleerlingen bijles aan 
onderbouwleerlingen tegen een kleine 
vergoeding. Voor bovenbouwleerlingen 
organiseren wij spreekuren voor de vakken 
wiskunde, natuurkunde, scheikunde, 
biologie en rekenen. 

Meer- en hoogbegaafdheid
In ons zeer uitgebreide zorgsysteem is ook
een programma voor MHB’ers opgenomen.
Voor leerlingen, die cognitief veel aankunnen,
ontmoet en herken je elkaar in een peergroup.
Je kunt daarnaast ook je lesstof compacter en
versneld aangeboden krijgen. Leerlingen die 
meer aankunnen krijgen zo een extra uitdaging.
Denk hierbij aan Chinees, Russisch, fi losofi e,
het debatteam of het leerlingenparlement. 
Ook mag je als meer- of hoogbegaafde extra 
ondersteuning verwachten op sociaal
emotioneel vlak. Jij moet je goed voelen,
je niet gaan vervelen en genoeg uitdaging 
hebben!

“Het is fi jn voor de leerlingen op 
onze school dat er begeleiding 

is. Als je meer hulp nodig hebt of 
meer tijd, dan kan dat, bijvoorbeeld 

door plusuren of tijdverlenging”

Mohammed

“We krijgen hier genoeg tijd, 
hulp en aandacht en dat is

fi jn bij toetsen” 

Nora
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Bekijk hier alle extra’s, 
die onze school
zo leuk maken

Potluck supper
Het Potluck Supper is een jaarlijks feest rond de 
herfstvakantie voor ouders van TTO leerlingen. 
‘Potluck’ is een Angelsaksisch begrip: ‘ geluk 
van de pot’. Het feest begint met het gezellige 
potluck supper voor leerlingen en hun ouders. 
Dat is een gezamenlijke maaltijd waarbij 
iedereen iets meebrengt. Koken en elkaar 
ontmoeten, daar gaat het om. En als onze 
bruggers na het eten gaan feesten in de aula, 
dan hebben de ouders een mooi vervolg met 
een gesprek over culturen.

DELE, DELF, HSK
Interesse in talen en wereldwijd jouw 
beheersing daarvan aan kunnen tonen? 
Wat dacht je van het behalen van 
DELE, (Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera) een diploma voor 
Spaans als Buitenlandse Taal of DELF 
(Diplôme d’études en Langue Française). 
Voor beide talen kun je bij ons een 
internationaal officieel erkend diploma 
behalen! Of toch liever HSK, (Hanyu 
Shuiping Kaoshi) een internationaal 
erkende vaardigheidstest voor mensen 
voor wie Chinees niet de moedertaal is.

MiniMUN
Bij het Stedelijk College Henegouwenlaan 
doen de leerlingen mee aan de miniMUN, 
dit is een ééndaagse versie van de Model 
United Nations. Dit jaar waren ook leerlingen uit 
de landen China, Zweden, Indonesië, Italië en 
Spanje, via een digitale verbinding aanwezig. 

Scan de QR-code en
krijg een indruk

Leerlingenparlement
Het leerlingenparlement wordt aan het begin 
van elk schooljaar opnieuw samengesteld. 
Het parlement bestaat uit ongeveer vijftig 
leerlingen, vrijwel alle klassen zijn vertegen-
woordigd. Het leerlingenparlement denkt mee 
over alles wat er op school gebeurt dat van 
belang is voor de leerlingen. Zo denken ze 
met de schoolleiding mee over het schoolbeleid 
en organiseren ze leuke activiteiten, zoals 
schoolfeesten. Het leerlingenparlement 
organiseert Paarse Vrijdag. 

Scan de QR-code en maak kennis 
met het leerlingenparlement

Stedelijk College Toneel
Vind je toneelspelen leuk? Dan kun je deel-
nemen aan de repetities van onze eigen
toneelclub. Met een beetje lef, creativiteit, 
originaliteit en een stoomcursus impro-
visatietheater speel je al snel mee 
in de meest bijzondere scenes!

Scan de QR-code
en bekijk hier wat we doen

Voorleeswedstrijd
Elk jaar organiseren wij 
in samenwerking met de 
Openbare Bibliotheek de 
Eindhovense voorronde van 
‘Read to me’, een voorlees-
wedstrijd voor brugklassers. 
Vaak komen onze leerlingen 
hierbij in de provinciale 
finales terecht!

Scan de QR-code  
en luister mee

Sprokkelvakken
Voor de leerlingen die meer willen, 
liever zo breed mogelijk kiezen en 
alle opties willen benutten, is er de 
mogelijk om vakken te sprokkelen. 
Deze vakken volg je bovenop je 
reguliere vakkenpakket, in je eigen tijd 
en op eigen kracht, maar wel altijd met 
hulp van de vakdocent. Op die manier 
kun je in extra vakken examen doen!

Keuzereizen en uitwisselingen 
Als je tweetalig onderwijs volgt, dan is 
internationalisering een vast onderdeel van het 
programma. Je gaat zelf naar het buitenland 
of ontvangt buitenlandse studenten op school. 
Voor alle leerlingen zijn er in leerjaar 2 en 4 
keuzereizen naar Friesland, Berlijn, Barcelona 
en Oostenrijk. Eindexamenleerlingen kunnen na 
hun examen deelnemen aan een surfreis naar 
Frankrijk. Superleuk!
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Tweetalig
Onze tweetalige afdelingen, waarbij minimaal 
de helft van de vakken in het Engels wordt 
aangeboden, zijn bijzonder. Je hoeft niet 
goed te zijn in Engels, we leren het je hier. Op 
uitwisseling gaan is onderdeel van tweetalig 
onderwijs. Als je het leuk vindt om zelf dingen te 
ontdekken past onze school bij je. Zo kun je hier 
ook Chinees of Russisch leren. En als je kiest 
voor de reguliere opleiding dan is onze school 
ook super, met onder andere WON!

Indonesië
Reizen naar Italië, China, Engeland en Spanje 
passen bij onze school. Ook in Indonesië 
zijn er twee scholen waar we ieder jaar 
een uitwisseling mee organiseren. We 
ondersteunen daar ook twee goede doelen. 

Scan de QR-code 
en bekijk de uitwisseling 

Wereldburgers
We leiden leerlingen op tot wereldburgers 
en dat is mooi omdat je daardoor nog meer 
begrijpt van onze maatschappij en respect krijgt 
voor andere culturen. Op onze school zijn veel 
verschillende culturen. Wij zijn een openbare 
school waar iedereen welkom is. Ook mag je 
hier anders zijn. Anders wat betreft huidskleur, 
haardracht of kleding. We zijn een goede 
afspiegeling van de maatschappij. Hier word je 
geaccepteerd en kun je zijn wie je bent. 

Phileas Fogg 
Een interactief theater voor leerlingen van onze 
tweetalige opleidingen.

Scan de QR-code
en laat je verrassen

Cross Your Borders
Een driedaags, interactief & 
vakoverstijgend onderwijsproject 
(opgezet en begeleid door 
enthousiaste jongeren) over 
mondiale onrechtvaardigheid 
(armoede, kindslavernij, landroof). 
In groepsverband krijgen onze 
mavo leerlingen meer inzicht over 
de ontwikkelingsproblemen die in 
de wereld spelen. Ze ontdekken de 
samenhang, gaan op zoek naar hun 
mening over hetgeen zij belangrijk 
vinden en besteden aandacht aan 
de aanpak van deze problematiek 
en het zich inzetten voor een betere 
wereld. Voordat het project feestelijk 
wordt afgesloten met het uitvoeren 
van hun creatieve presentaties en 
een heuse prijsuitreiking voor de 
‘beste’ groepen is er gedurende het 
project ruimte voor interculturele 
workshops als bijvoorbeeld 
henna tekenen en salsa dansen.

POP
Iedere leerling met een hulpvraag schrijft een 
eigen POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). 
Samen met je coach maak je daarbij je eigen 
planning.

Twee fijne dagen
Afgelopen schooljaar was alles door corona 
anders. We zijn met elkaar gaan sporten, 
hebben friet en poffertjes gegeten en er was 
een silent disco. De behoefte om elkaar te 
zien is hier altijd zo groot dat we ondanks 
de maatregelen toch kijken naar wat er wel 
mogelijk is.

Scan de QR-code voor de uitwisseling 
Peru en Kopenhagen
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Stedelijk
College TV 
Wil jij aan de slag met het maken van echte 
tv-programma’s. En vind je het leuk om samen 
met een groep wekelijks bijeen te komen om je 
te ontwikkelen tot cameraman, redacteur of 
presentator? Dan kun je meedoen met onze 
eigen televisie. 

Ik doe mee!

Stedelijk College TV heeft een hechte redactie. Daar maak 
ik deel van uit. Elke week komen we in een pauze samen 
om ideeën voor nieuwe items en de uitwerking daarvan te 
bespreken. Onze items vallen vrijwel allemaal te verdelen in 
grotere en kleinere items. Voor grotere items fi lmen we vaak 
op een andere locatie, zoals Toverland of de Burgers Zoo, 
en maken we complexere video’s waar meer apparatuur bij 
komt kijken, zoals onze op bezoek bij-serie, of Stedelijk College 
TV aan tafel. Daar valt achter de schermen dus veel te regelen.
De kleinere items gaan vaak over iets wat op school speelt, 
denk aan een terugblik op de uitwisselingen. Na de grotere 
items doen we vaak ook wat gezelligs, zoals naar de McDrive 
gaan of wat drinken in de lerarenkamer. 

Samen iets maken is leuk!

Bij Stedelijk College TV leer ik veel. Ik verbeter mijn spreek- en 
luistervaardigheden door te leren hoe ik iemand interview. Ik leer 
met de apparatuur te werken en ik leer items maken. Ook leer 
ik nieuwe mensen kennen en bouw ik vriendschappen op. 
De meeste items worden ook onder schooltijd gefi lmd. 

We maken samen TV

Wij allemaal natuurlijk! Bij onze wekelijkse meetings komt 
iedereen van zowel voor als achter de schermen samen om 
te brainstormen. Bij het maken van de items stelt onze docent 
Nico als voorwerk een draaiboek op dat de andere leden kunnen 
aanvullen. Tijdens de opnames heb je een paar cameramannen, 
één of twee presentatoren, meneer Nico van de Klundert 
zorgt die zorgt dat we goed samen-werken en bij de grotere 
items een paar mensen die de switchboards bedienen. 

Ruimte

Meedoen met Stedelijk College TV heeft mij verbazingwekkend 
veel geholpen in mijn ontwikkeling als persoon. Ik heb er kunnen 
experimenteren met verschillende presenteerstijlen omdat 
daar de ruimte voor is, maar door zoveel verschillende mensen 
te interviewen heb ik ook meer geleerd over welke weg ik wil 
inslaan in mijn eigen toekomst.  

Ontmoet
Gayatri 

“Ik leer mensen kennen en 
bouw vriendschappen op”

Bekijk hier Stedelijk 
College TV over ons 

nieuwe gebouw
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Voor je ouders
Veel ouders voelen zich nauw betrokken bij het onderwijsleerproces 
van hun kind. Vanuit die belangstelling zijn zij actief binnen onze 
school. Er zijn verschillende manieren om als ouders betrokken te
zijn bij Stedelijk College Eindhoven.

Ouderavonden
In de brugklas beginnen we met kennismakingsavonden voor ouders. Iedereen ontmoet 
elkaar in de aula. Op deze eerste bijeenkomst leggen we aan ouders uit dat we goed 
bereikbaar zijn en je altijd kunt bellen, mailen of langskomen als er vragen zijn. Ouders 
ontmoeten hier ook de coach van hun kind, die voor hen het eerste aanspreekpunt is.

Driehoeksgesprekken
Gedurende een schooljaar zijn er minimaal drie momenten waarop ouder-leerling-coach 
elkaar spreken. De leerling, jij dus bepaalt de richting van het gesprek. De ontwikkeling van 
jou en je welbevinden staan centraal.

Docent-oudergesprekken
Er zijn ook docent-ouder-gesprekken. Hier kun je als leerling samen met je ouders 
specifieke vragen stellen per vakgebied.

Resonansgroepen 
Ouders kunnen met ons meedenken over ons onderwijs en aansluiten bij onze resonans-
groepen. Drie keer per jaar praten we met elkaar over onderwijsinhoudelijke zaken, 
vragen we feedback en kijken we met ouders vooruit naar ons onderwijs. Mooi om zo 
samen meer voor het onderwijs op Stedelijk College Eindhoven te kunnen betekenen.

Ouderraad
De ouderraad organiseert informatieavonden over maatschappelijke thema’s. 
Hiervoor worden ouders uitgenodigd. Thema’s als social media, de gevaren van loverboys 
of pestgedrag komen aan de orde.

Ontmoet een ouder
Onze twee kinderen zitten op 
het Stedelijk College. Onze dochter 
wilde tweetalig onderwijs volgen 
en ze had een goed gevoel bij 
deze school. Ze zit nu in de vierde 
van het tweetalig vwo. Onze zoon 
twijfelde. Natuurlijk had hij al veel 
verhalen van zijn zus gehoord, 
maar we stimuleerden hem om 
vooral zelf te kiezen. Inmiddels 
zit hij in de tweede. Ook hij volgt 
tweetalig vwo. Ik merk dat ik als 
ouder wel een klein beetje wilde 
sturen bij de keuze voor hun 
school, maar ik leerde ook dat 
mijn kinderen een school anders 
ervaren dan dat ik als ouder doe. 
Daarom moet de uiteindelijke 
keuze bij hen liggen.

Korte lijntjes
Ik ervaar korte lijntjes met de 
coach. Contact leggen is makkelijk. 
Als ik via Somtoday een bericht 
stuur aan de coach of vakdocent, 
dan is er daarna snel een reactie. 
Ook in de coronaperiode was de 
communicatie goed. Op school is 
er een open sfeer en dat ervaar ik 
ook in de gesprekken die er tussen 
ouders en school zijn. De coach
is belangrijk voor mijn kinderen. 
Er is veel begeleiding waardoor de 
overstap van de basisschool naar 
de brugklas soepel is verlopen. 
De overstap naar de tweede was 
iets moeilijker, omdat de basis voor 
de Engelse taal was gelegd en 
daardoor werd er meer van 
hen verwacht.

Huiswerk
Ik kijk regelmatig in de app van 
Somtoday mee wat ze moeten 
doen. Als mijn kinderen het 
vragen, help ik ze met huiswerk. 
Bij een toetsweek printen we wel 
het schema en hangen dit in de 
keuken, zodat we weten wat er 
komt en we hen succes kunnen 
wensen bij elke toets. Als het nodig 
is, kijk ik mee bij het maken van 
de planning voor de toetsweek. 
Verder probeer ik het los te laten, 
omdat ik vind dat de motivatie 
vanuit henzelf moet komen.

Groeien
Tweetalig vwo is niet altijd 
makkelijk. Gelukkig heb ik kinderen 
die graag willen en doorzetten, 
maar natuurlijk worstelen ze
er soms ook weleens mee. 
Het voordeel is dat ze altijd 
verder kunnen in de reguliere 
afdeling mocht het ze niet lukken. 
Dat was voor ons belangrijk. 
Het op reis gaan ervaren mijn 
kinderen als fantastisch. In de 
brugklas naar Kopenhagen en 
het volgende jaar naar een 
gastgezin in Engeland. Door de 
goede voorlichting, begeleiding 
en het duidelijke programma 
stuur ik ze vol vertrouwen op 
pad. In de vierde klas maken ze
een grote reis. Dit is een 
uitwisseling binnen Europa of 
naar Indonesië, Zuid-Afrika of Peru. 
Als ouders betalen we de reizen, 
maar we wisten dat dit erbij 
hoort. De voorlichting hierover 
is transparant. Ze groeien hierdoor, 
worden zelfstandiger doordat 
ze ‘alleen’ de wereld ontdekken 
en natuurlijk gun ik hen 
de gezelligheid!

mw. Marjon van Stipdonk
ouder
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Praktische
informatie 
voor jou!

Wat zijn onze lestijden?
Zie hieronder een overzicht van ons 
45-minutenrooster met lestijden. 

Lestijden 2021 - 2022

8.00  -  8.30 uur dagstart (0e lesuur)

8.30  -  9.15 uur 1e lesuur
9.15  -  10.00 uur 2e lesuur
10.00  -  10.45 uur 3e lesuur

10.45  - 11.15 uur pauze

11.15  - 12.00 uur 4e lesuur
12.00  - 12.45 uur 5e lesuur

12.45 - 13.15 uur pauze

13.15  - 14.00 uur 6e lesuur
14.00  - 14.45 uur 7e lesuur

14.45  - 15.00 uur pauze

15.00  - 15.45 uur 8e lesuur
15.45  - 16.30 uur 9e lesuur

Rapport
Twee keer per jaar ontvang je een rapport. 
Hierop staat per vak ook informatie over je 
studiehouding. Volg je resultaten het hele jaar 
door via de digitale leeromgeving Somtoday. 
Ouders kunnen met je meekijken via het 
ouderportaal. 

Toetsen
Regelmatig zijn er schriftelijke en mondelinge 
overhoringen. Deze gaan over de lessen die je op 
school hebt gehad. Het zijn vaak korte toetsen.
Ook zijn er proefwerken en eindtoetsen. Die maak 
je meestal in een toetsweek. Je hebt een hele les 
de tijd om deze te maken en je weet al wat langer 
van tevoren dat je deze krijgt. 

Boeken en leermiddelen 
Wij zorgen er natuurlijk voor dat je een laptop van 
school in bruikleen krijgt en dat de boeken die je 
nodig hebt er ook zijn. Sommige leermiddelen 
heb je wel nodig maar worden niet door school 
betaald, zoals een rekenmachine bijvoorbeeld. 
Wij helpen jou bij het kiezen van de juiste. Als je 
na een tijdje denkt dat je ook thuis een atlas of 
woordenboeken nodig hebt dan kun je die ook 
altijd nog zelf aanschaffen. 
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Piano
Op het kunstplein wacht onze piano op jou. 
Hoe leuk is dat!

Mjammie
Leren doe je met al je zintuigen, niet alleen met 
je hoofd maar ook via je mond. In onze Stedelijk 
kantine van de toekomst willen we je op een 
gezonde en bewuste manier verwennen en
food laten ontdekken. Zo wordt het voor jou 
wel  heel makkelijk om gezond te eten.

Sportkleding
Op onze school krijg je drie uur per week sportles. 
Sportkleding en sportschoenen zijn verplicht, 
maar we hebben geen regels voor de kleding.. 
Trek gewoon die kleding aan waar je goed in 
kan sporten.

Regels 
We verwachten dat je respectvol omgaat met 
andere leerlingen en de mensen die op onze 
school werken en dat je zuinig bent op ons 
schoolgebouw. Dit spreekt natuurlijk voor zich, 
want alleen samen kunnen we ervoor zorgen 
dat onze school superleuk is en blijft!

Vertrouwenspersoon
Als er echt iets is wat niet mag of kan 
(denk hierbij aan pesten, agressie, geweld, 
discriminatie of (seksuele) intimidatie), dan zijn 
er op onze school vertrouwenspersonen bij 
wie je je verhaal kunt doen. We hopen natuurlijk 
niet dat dit ooit nodig is, maar weet dat ze er 
wel zijn!

Vandaag is een speciale dag voor 
zes leerlingen die later architecten 
willen worden. Dagelijks fietsen ze 
langs de bouwplaats van het nieuwe 
schoolgebouw en zien ze een 
architectonisch droom werkelijkheid 
worden. Voor het eerst maken Adil, 
Antonio, Firdaous, Niek, Mohamad 
en Sem kennis met het nieuwe 
schoolgebouw van het Stedelijk 
College, dat dit schooljaar gebouwd 
werd. Én ze mogen alles vragen aan 
twee mensen uit de beroepsgroep, 
Ruud en Edwin. Vragen hebben ze:
Met welk programma heeft u dit 
gebouw ontworpen? Liggen er geen 
tapijten? Waar kan je eten kopen? 
Waar komt meneer Daelmans te 
zitten? Komt er een lift en mag ik die 
gebruiken? Komen er bordjes bij de 
toiletten? Wanneer mogen wij het oude 
gebouw slopen? Komt er goede Wifi?
“Waar jullie nu zijn”, Ruud spreidt zijn 
armen, “komen jullie nooit meer. 

Dit is de personeelskamer. Hier komen 
nog tuinmeubelen. En hier komt het 
koffieapparaat.” Een leerling trekt een 
vies gezicht bij het horen van het woord 
“koffie”. 

“Stel je voor, ik ging dit inrichten hè…” 
Firdaous kijkt een lege ruimte rond, 
“dan zou ik kiezen voor wit marmer. 
Als je dan binnen loopt is het zoooo 
netjes”. “Weet je wat ik mooi vind?" 
antwoord Ruud, “beton en hout. 
Natuurlijke materialen. Die blijven mooi”.

Trap, hal, gang en opeens staan
we op een grauwe, kille plek. 
Nergens reageren de leerlingen zó blij. 
Ruud: “Hier is de technische ruimte. 
Zie je die kastjes. Die zorgen ervoor 
dat er hele goede WiFi komt omdat we 
goede wifi moeten hebben voor jullie”. 
Zes stralende gezichten. “Eindelijk!”, 
roept een leerling.“Precies” fluistert een 
ander, gevolgd door een schaterlach.

Ontmoet onze 
architecten-in-spe 
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Henegouwenlaan
(t)vwo - (t)havo - (t)mavo

Henegouwenlaan 2, 5628 WK Eindhoven
T 040 - 264 57 77
E henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl

Stedelijk College Eindhoven

Postbus 1310, 5602 BH Eindhoven
T 040 - 264 53 64 
E info@stedelijkcollege.nl 

Wegwijzer
2021/2022

Henegouwenlaan 
(t)vwo / (t)havo / (t)mavo

07
oktober 

Verrassings
spelavond 

Leerlingen van groep 8 kunnen nog meer 
van onze school ontdekken met een spel.

Voor wie groep 8 leerlingen
Tijd van 18.30 tot 20.15 uur
Aanmelden via de website

21
februari 

Ouderavonden PLUS
op school

Een avond in onze school waar ouders 
vragen kunnen stellen over onze school. 

Voor wie ouder(s)/verzorger(s) van groep 8
Tijd van 19.30 tot 21.00 uur
Aanmelden via de website

21-22
januari 

Open dagen
Kom binnen en ontmoet ons

en ons onderwijs.

Voor wie groep 7 en 8 leerlingen en 
ouder(s)/verzorger(s) 

Tijd 21 januari van 18.30 tot 21.00 uur 
22 januari van 11.00 tot 14.00 uur

22
februari 

Ouderavonden PLUS
thuis

Een online avond waar ouders vragen 
kunnen stellen over onze school.

Voor wie ouder(s)/verzorger(s) van groep 8
Tijdstip van 19.30 tot 21.00 uur

Aanmelden via de website

9
november 

Informatieavond
met minilessen

Groep 8 leerlingen kunnen proeflessen 
volgen. Voor ouders is er een voorlichting.

Voor wie groep 8 leerlingen en 
ouder(s)/verzorger(s)

 Tijd van 18.30 tot 21.15 uur
Aanmelden via de website

07-09
maart 

Aanmelden 
Zijn wij de school die bij jou past? 

Meld je dan aan.

Voor wie groep 8 leerlingen en 
ouder(s)/verzorger(s)

Tijd van 12.00 tot 16.00 uur
Aanmelden via de website

Extra ondersteuning

Mocht uw kind extra ondersteuningsbehoefte hebben, dan kunt u contact opnemen voor een afspraak.


