
Schooltijden

Maandag  9.00 - 12.15 uur en 13.00 - 15.30 uur
Dinsdag  9.00 - 12.15 uur en 13.00 - 15.30 uur
Woensdag  geen les
Donderdag  9.00 - 12.15 uur en 13.00 - 15.30 uur
Vrijdag  9.00 - 12.15 uur en 13.00 - 15.30 uur

Tijdens de lunchpauze gaan de leerlingen naar de 
leefgroep.

Vakanties

We bieden een programma van 48 weken. In de 
zomervakantieperiode is de school drie weken gesloten 
en ook de week tussen Kerst en oud en nieuw is er geen 
onderwijsprogramma.

Naast de schoolvakanties zijn de leerlingen een dag per 
jaar vrij in verband met een studiedag van het team. 
Deze en andere belangrijke data vindt u in de digitale 
schoolgids en op de website van de school.

Contact

Postadres
Bosvalkweg 1
8239 AC Lelystad

Bezoekadres
Bosvalkweg 1

T 088 54 77 650
I www.eduvier.nl/stedenschool
E fdiepenbroek@intermetzo.nl

Meer informatie en de schoolgids vindt u op onze website. 
Als u de schoolgids in geprinte vorm wilt ontvangen kunt 
u contact opnemen met de administratie van de school.

De Stedenschool

Samen met hulpverleners
 
De medewerkers van de Stedenschool voeren 
veel overleg met de professionele hulpverleners 
werkzaam bij de JJI  Lelystad. De mentor van de 
groep en de mentor van school werken nauw samen 
in het begeleiden van de leerling. Tussen 8.00 uur 
en 8.30 uur vindt overleg plaats tussen school en 
de woongroepen. Eventuele calamiteiten worden 
besproken in het ochtendoverleg tussen 8.30 uur en 
9.00 uur. ’s Middags vindt een terugkoppeling plaats 
over de schooldag van de jongeren.

Ouders

Naast de jeugdhulpverleners van de JJI worden ook 
ouders zoveel mogelijk betrokken bij het onderwijs 
en uitgenodigd voor ouderavonden en diploma- en 
certificaatuitreikingen.

Talenten ontwikkelen

De Stedenschool verzorgt het onderwijs aan jongeren in 
de Justitiële Jeugdinrichting ( JJI) Lelystad, onderdeel van 
Pluryn. Jongeren die geplaatst worden in de JJI Lelystad 
krijgen automatisch een plek op de Stedenschool en gaan 
vanzelfsprekend naar school, ongeacht of ze leerplichtig zijn of 
niet. Op school streven we ernaar de talenten van de leerlingen 
verder te ontwikkelen. Met als doel hun kansen te vergroten op 
het vinden van een passende baan of vervolgopleiding én een 
acceptabele plaats in de maatschappij.

Veilige leeromgeving
 
De leeromgeving heeft een duidelijk kader waardoor veiligheid 
versterkt wordt. Vaste lestijden, een lesrooster op maat, een 
vaste mentor en kleine klassen zijn belangrijke bouwstenen.



Leerroutes
Dagbesteding Arbeid Onderwijs

Assessmentvakgroep Assessmentvakgroep Assessmentvakgroep
Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid Entree arbeid Vmbo-tl Entree  

onderwijs
Historische 

leerlijn
KSE

Consumptief – Groen – Techniek – 
Theorie - Sport

Consumptief – Groen – Techniek – 
Theorie - Sport

Theorie Consumptief – Groen 
– Techniek - Sport

Instap – Op weg naar 1F – 1F Op weg naar 1F – 1F 1F - 2F – 3F

Leerwegen

Leerlingen kunnen uitstromen in de profielen regulier 
onderwijs, arbeid en dagbesteding. Het onderwijsaanbod 
bestaat in de praktijk uit zoveel mogelijk branchegerichte 
opleidingen en daarnaast de theorievakken Nederlands, 
rekenen/wiskunde en burgerschap. Het volgen van andere 
vakken zoals Engels, economie en geschiedenis is ook 
mogelijk.

Om de historische leerlijn zo min mogelijk te onderbreken 
nemen we, als hiervoor toestemming is en dit gewenst en 
relevant is, contact op met de school en/of instantie van 
herkomst. Leerlingen worden in de assessmentgroep geplaatst 
en van daaruit, na goedkeuring van de CVB (commissie van 
begeleiding), in één van de onderwijsclusters.

Elke leerling heeft een mentor waarmee hij zijn 
schoolvoortgang bespreekt en die leerlingbesprekingen 
en perspectiefplanbijeenkomsten voorbereidt. Voor elke  
leerling wordt een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) 
gemaakt waarin het uitstroomperspectief vastgelegd wordt. 
In het HD (handelingsdeel) worden de leerdoelen vastgelegd 
en geëvalueerd.

Stagelopen

Voor alle uitstroomniveaus is het mogelijk stage te lopen. 
Dit kan zowel intern als extern. De stagecoördinator 
zorgt voor stageplekken binnen en buiten de inrichting. 
Trajectbegeleiders bieden een nazorgtraject van maximaal 1 
jaar.

Branchegeïnitieerde opleidingen en 
cursussen

De leerlingen kunnen via IVIO-examens diverse certificaten 
behalen voor de AVO-vakken en digitaal onderwijs. Ze kunnen een 
diploma behalen middels staatsexamens, of een mbo1-opleiding 
volgen en afronden. Daarnaast bieden we branchegeïnitieerde 
opleidingen aan voor alle uitstroomniveaus. Ook is het mogelijk 
om een opleiding te volgen via LOI-cursusonderwijs. Sinds 
schooljaar 2020-2021 kunnen de leerlingen modules volgen 
die passen bij hun interesses en motivatie. Het aanbod van 
deze modules is wisselend (bijvoorbeeld modules klimmen, 
maquette bouw, invento constructie of dierverzorging).

Schoolspullen & boeken

Alle schoolspullen, m.u.v. sportspullen, worden door de school 
aangeboden. Leerlingen lenen kosteloos leer- en werkboeken 
bij binnenkomst. Bij vertrek worden de boeken weer ingeleverd. 
Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het retourneren van 
de boeken aan het eind van het verblijf.

Schoolregels

‘Iedereen heeft respect voor elkaar en helpt elkaar om het 
verblijf zo prettig mogelijk te maken.’ Dit zijn de uitgangspunten 
die aan de basis liggen van de schoolregels die te vinden zijn in 
de digitale schoolgids op de website van de school.

Ziekmelding

Als een leerling ziek is, meldt de groepsleiding dit bij het 
belcontact met de contactleerkracht voor schooltijd.

Leerlijnen
Dagbesteding Arbeid Onderwijs
Nederlands 
Rekenen 
Burgerschap 
Keuzevakken

Nederlands 
Rekenen  
Burgerschap 
Keuzevakken

Nederlands 
Rekenen/wiskunde 
Burgerschap 
Keuzevakken:
• Engels
• Diverse andere vakken

Certificering/diplomering
Branchecertificaten: VCA, VCA-vol, heftruck, reachtruck, fitvak, AALO fitness 1 en 2, stappenplan hout 1, 2 en 3, lassen 
TIG niveau 1 en 2, lassen MIG/MAG niveau 1, 2 en 3, elektrodelassen BMBE niveau 1, 2 en 3, horeca-assistent, sociale 
hygiëne, glaswas basisvaardigheden. 

LOI-certificaten

Schoolcertificaten: budgetteren, fietstechniek 1 en 2, schoonmaak microvezel, schoonmaak in de groothuishouding, 
wasgoed verzorging 1,2 en 3, schilderen zelfredzaamheid en PRO, uiterlijke verzorging 1 en 2 (zelfredzaamheid), diverse 
certificaten na het volgen en afsluiten van een module.

IVIO-certificaten: basis- en kernvaardigheden tekstverwerking KSE2 en KSE4, basis- en kernvaardigheden spreadsheet 
KSE2 en KSE4, praktijkexamen schoonmaak microvezel, praktijkexamen schoonmaak in de groothuishouding, sociale 
vaardigheden op het werk.
IVIO-certificaten: 
• KSE1 
• KSE2

Entree arbeid
IVIO-certificaten: 
• KSE1 
• KSE2 
• KSE3

Entree onderwijs, staatsexamen
IVIO-certificaten: 
• KSE2 
• KSE3 
• KSE4

Arbeidstoeleiding
Stage intern: loods, montage, fietstechniek, schoonmaak, wasgoed verzorging, restaurant.
Stage extern: loods, stagebedrijven.


