
weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
01|04|2022 

reacties zijn welkom: 
paperclipvoorouders@stadenesch.nl 

Informatie 

Webinar studiefinanciering | voor ouders examenleerlingen havo en vwo 
Uw kind bevindt zich in de eindfase van het voortgezet onderwijs. In alle hectiek van de 
schoolonderzoeken en examens komt een vervolgstudie aan hogeschool of universiteit 
snel in zicht. De aanmelding voor een studie is waarschijnlijk al de deur uit. De komende 
maanden moeten dan nog een aantal praktische zaken worden geregeld. Zoals het 
aanvragen van een OV-chipkaart, het activeren van het studenten reisrecht. Of misschien 
nog een wijziging van een al aangevraagde lening.  

Om uw kind en u van alle informatie te voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) op dinsdag 19 april om 19.30 uur een webinar. Hierin leggen zij alle 
praktische zaken rondom studiefinanciering uit. Dit webinar is een vervolg op het goed 
gewaardeerde webinar ‘Studiefinanciering in het hoger onderwijs: hoe werkt het?’ dat 
plaatsvond op 30 september 2021 (nog steeds te bekijken via deze link). 

In de uitzending van ongeveer drie kwartier krijgt u alle informatie over de (toekomstige) 
studiefinanciering van uw kind. Tijdens de uitzending heeft u gelegenheid vragen te stellen 
aan medewerkers van DUO. Voor dit webinar hoeft u niets op uw computer te installeren. 
Alleen inschrijven met uw e-mailadres is voldoende. 

Agenda 
× gala feest onderbouw 1 april (geen grap!) 
× alle leerlingen les t/m 5de lesuur, i.v.m. ontwikkeltijd docenten 4 t/m 8 april 
× bovenbouw feest  14 april 
× paasweekend, alle leerlingen vrij 15 t/m 18 april 

De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken in de Stad & Esch app en op onze 
schoolwiki. 

Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 

Lyceum 

Beroepencollege 

Praktijkschool 

Diever 

Eigen weg 

25-03
25-03
25-03
28-03

25-03
28-03

28-03

28-03

28-03

havo 3 start nieuwe havo 3 
tl 2 en 3 definitieve profielkeuze 
tl4 havo 5 vwo 6 met kumu examenvoorstelling 1 
week 4 t/m 8 april leerlingen les t/m 5e lesuur 

klas 3 ‘Skills the Finals’ 31 maart 
week 4 t/m 8 april leerlingen les t/m 5e lesuur 

week 4 t/m 8 april leerlingen les t/m 5e lesuur 

week 4 t/m 8 april leerlingen les t/m 5e lesuur 

week 4 t/m 8 april leerlingen les t/m 5e lesuur 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://channel.royalcast.com/duo/#!/duo/20201001_1
https://channel.royalcast.com/landingpage/duo/20220419_1/
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


 

stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
Leerlingen Mobiliteit & Transport naar Skills Talents the Finals 
Onze leerlingen Mobiliteit & Transport, Jos van Rossum en Sven Hogen-
Esch uit K4A, hebben deelgenomen aan de Skills Talents the Finals. Zij 
maakten deel uit van team Drenthe College dat bestond uit 9 kleine 
‘vakteams’. Samen zijn zij, door middel van vakwedstrijden, de strijd 
aangegaan tegen andere vmbo-scholieren om de beste van Nederland 
te worden. 
 
Op 30 maart ging het team een gezellige en sportieve teambuildingmiddag tegemoet bij 
Urbangrnd in Emmen. Daarna reisde de groep af naar StayOkay in Bunnik waar een 
programma werd verzorgd door Skills Netherlands. 
 
31 maart stond in het teken van de landelijke finale. Gisterochtend reisden de leerlingen af 
naar de Jaarbeurs Utrecht waar zij eerst een instructie kregen en daarna de 
wedstrijdopdracht mochten lezen. Daarna zijn zij aan de slag gegaan met de vakwedstrijd. 
Rond 17.00 uur was de zenuwslopende prijsuitreiking die werd gepresenteerd door Shelly 
Sterk en Tim Senders. Jos en Sven werden samen twee andere teams het podium 
opgeroepen, wat een plekje in de top 3 betekende. Vol spanning werd er geluisterd naar 
het commentaar van de presentatoren… En ja hoor; de jongens wonnen de 1ste prijs en 
mogen zich daarmee de nummer 1 van Nederland noemen op het gebied van Mobiliteit & 
Transport. Een topprestatie! Naast een mooie medaille kregen zij ook nog eens een mooie 
goodie bag gevuld met allerlei merchandise van het automerk Nissan. Benieuwd naar de 
prijsuitreiking? Klik dan hier. Rond 1:10:00 zijn Jos en Sven te zien.  
 

 
 
Examenvoorstelling dans 
Gisteravond hebben de leerlingen met het examenvak dans hun praktische examen met 
een indrukwekkende voorstelling afgesloten. In zelfgemaakte solo's en duetten hebben ze 
hun persoonlijke ontwikkeling, ervaringen en gevoel gedeeld. Het was mooi. ‘Elke keer 
word ik weer verrast de ontwikkeling die leerlingen in zo'n maakproces doormaken’, vertelt 
dansdocent Grietje Koops. ‘En het raakt me hoe zij hun eigenheid op het toneel (durven) 
laten zien.’ 

 

Reminder: oudertevredenheidsenquête  
Heeft u onze oudertevredenheidsenquête nog niet ingevuld en wilt u dit alsnog doen? U 
heeft nog tot morgen om deze in te vullen via onze Stad & Esch app. Wij waarderen uw 
medewerking! 
 

https://vimeo.com/694424291


 
 
Leerlingen sport & gezondheid trainen in calisthenicspark 
De leerlingen van sport & gezondheid maken kennis met het trainen met eigen 
lichaamsgewicht, ook wel bekend als: calisthenics. Pull-ups, push- ups, squats, dips en 
planking gaan ze de komende vier weken in het calisthenicspark voor zichzelf en met 
behulp van elkaar verbeteren. Elke week een herhaling meer behalen of net iets langer in 
de plank houding blijven is een mooie uitdaging! 
 

 
 
Project Spieghel Historiael afgerond 
Vwo 5-leerlingen hebben het project ‘Spieghel Historiael’ afgerond met workshopavond. 
De leerlingen zijn de laatste maanden bij de vakken Nederlands, geschiedenis, 
maatschappijleer en beeldende vorming bezig geweest met het project ‘Spieghel 
Historiael’. In de les hebben ze het boek ‘30 dagen’ (geschreven door Annelies Verbeke) 
behandeld. Op 1 maart kwam Annelies Verbeke een dag naar Stad & Esch om te vertellen 
over haar boek. De leerlingen zijn aan de slag gegaan om het boek vanuit verschillende 
uitgangshoeken te benaderen en hebben dit verwerkt in een workshop. Als afronding van 
dit project organiseerden de vwo 5-leerlingen dinsdag 29 maart een workshopavond om 



deze workshops te presenteren voor ouders en familieleden. De bezoekers werden op een 
gevarieerd programma getrakteerd. Een paar voorbeelden uit het rijke programma: er 
werden moodboards gemaakt, bezoekers ontsnapten uit een escaperoom en ook de 
culinaire kant van de Westhoek is niet onderbelicht gebleven. De avond werd ingeleid door 
een toneelstuk over boodschappen van oudere generaties aan jongeren en afgesloten met 
een door leerlingen gecomponeerd en uitgevoerd muziekstuk. Het was fijn dat we na twee 
corona-edities de ouders weer in school konden ontvangen en de leerlingen weer trots hun 
werk aan ouders konden laten zien.  
 

 
Scholingsevent Sterk Techniek Onderwijs groot succes 
Na tweemaal te zijn uitgesteld door corona heeft afgelopen maandag het scholingsevent 
vanuit Sterk Techniek Onderwijs (STO) Meppel/Steenwijk plaatsgevonden. In totaal hebben 
72 collega’s uit het primair- en voortgezet onderwijs vanuit verschillende regio’s 
deelgenomen. Alle deelnemers konden twee workshops kiezen. Tussen de workshops was 
er ruimte om gezamenlijk te eten.  
 

Op het programma stonden hoofdzakelijk workshops binnen de 
‘schone’ techniek zoals: programmeren van drones en robotarmen, 
VR binnen de school, zorgrobots programmeren, werken met een 
hololens, VR lassen. Ook was er nog ruimte voor een mooie 
workshop lassen met onze nieuwe lasapparatuur.  
 
Peter van der Veen, docent techniek op Stad & Esch, had de 
coördinatie over dit geslaagde scholingsevent. 
 

 
Opfriscursus fotografie voor docenten media & ICT  
Hoe zat het ook alweer? Woensdagmiddag had het team 
van media & ICT een fijne opfriscursus fotografie. Onder 
leiding van vakfotograaf Melanie van der Linden hebben zij 
de ins en outs van de camera weer even scherp gesteld! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



& in de media… 

Klik hier om het artikel te lezen. 

Wijzigen contactgegevens 
Zijn uw contactgegevens gewijzigd? Via de Magister App kunt u zelf uw mailadres en 
mobiele telefoonnummer aanpassen. Andere wijzigingen kunt u doorgeven via 
oudersdigitaal@stadenesch.nl, dan worden ze verwerkt in onze administratie. 

https://stadenesch.us16.list-manage.com/track/click?u=6801c376eb6fa2f46e43b175f&id=cbeb18993c&e=0baa3edbf8



