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Uw kind: een digital native



Hoe leert uw digital native?

➢leren van en met klasgenoten, maar ook van 
vrienden, familie en soms een internationaal netwerk

➢‘Learning by doing’: discussiëren en met specifieke 
problemen aan de slag

➢Veel gebruik van YouTube bij het ondersteunen van 
leren



En wat vindt uw digital native lastig?

➢Lezen van (langere) teksten, huiswerk maken en  
aandacht houden bij frontale instructie

➢Het concentratievermogen is beperkt

Dat brengt uitdagingen met zich mee!



Van kind naar jong volwassene

➢Grote veranderingen
in korte tijd

➢Eigen ontwikkeling; 
eigen talenten

➢Het puberbrein

➢Het is nooit saai



Wat kan het SGH uw kind bieden?

➢Centrale rol voor talentontplooiing

➢Waar staat het Stedelijk voor?

➢Speerpunten in het lesprogramma

➢Begeleiding en ondersteuning

➢Toelating en loting

➢Bezoek onze Open Dagen



Talentontplooiing centraal

“Het SGH stelt leerlingen in 
staat hun talenten te

ontplooien in een veilige en
uitdagende leeromgeving en
daarbij veerkracht, kennis en
vaardigheden te ontwikkelen

om succesvol bij te dragen
aan de samenleving.”

(Missie, schoolplan 2021-2026)



Waar staat het Stedelijk voor?

➢Jezelf zijn en met plezier leren

➢Veilige, kleinschalige leeromgeving

➢Goed onderwijs door gedreven docenten

➢Culturele vorming: muziek, theater, poëzie, beeldende vorming

➢Brede vorming via onderwijs en buitenschoolse activiteiten: 
reizen, HMUN en Team SGH

➢Begeleiding op maat



Speerpunten in het lesprogramma

➢Bèta-onderwijs

➢Onderwijs in taal en Cultuur

➢Klassiek en vernieuwend

➢Vakoverstijgend onderwijs en projecten

➢Groeiende aandacht voor digitale vaardigheden



Begeleiding en ondersteuning

De mentor: bewaker van resultaten en de alledaagse gang van 
zaken

De leerling-mentor: hulp bij het ontwikkelen van studievaardigheden en
kenner van docenten

De Huiskamer: een fijne plek voor leerlingen die een extra steuntje in de 
rug kunnen gebruiken

De docent: toegewijde bron van kennis en inspiratie

Extra professionele ondersteuning waar nodig

Resultaat: wij houden veel leerlingen aan boord!



Toelating en loting

➢Gezamenlijke toelatingsprocedure
afgesproken in Haarlem

➢Iedereen met een ongedeeld VWO-
advies is plaatsbaar

➢Vijf eerste-klassen met ruimte voor
140 leerlingen

➢Kans op loting bestaat op elke school

➢Praktijk is dat aanmelding en
beschikbare plaatsen in evenwicht
zijn



Ontmoet leerlingen, docenten, mentoren en ouders
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