
weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
03|06|2022 

reacties zijn welkom: 
paperclipvoorouders@stadenesch.nl 

Informatie 

Digitale examentrainer goed gebruikt door onze examenleerlingen 
Alle eindexamenleerlingen konden via de digitale examentrainer eindexamensite.nl 
oefenen met examenstof en digitaal oefenexamens maken. Hier is door zowel onze 
leerlingen als door docenten goed gebruik van gemaakt in de maand april:  

Lyceum 
Aantal docenten:  32 
Aantal leerlingen:  376 
Totaal aantal vragen gemaakt: 19.622 

Beroepencollege 
Aantal docenten:  13 
Aantal leerlingen: 128 
Totaal aantal vragen gemaakt: 19.864 

Agenda 

× Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij  maandag 6 juni 
× examenuitslag 1ste tijdvak tl, havo, vwo donderdag 9 juni 
× examenuitslag 1ste tijdvak basis, kader woensdag 15 juni 

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

De centrale examens zitten er (bijna) op! 
De examens zitten er voor veel eindexamenleerlingen op. Vandaag worden de laatste 
digitale flexexamens gemaakt door onze basis/kader-leerlingen. Wij wensen hen nog heel 
veel succes met de laatste loodjes! 

Er breken spannende, zenuwslopende dagen aan, waarin het wachten is op de uitslag. Niet 
alleen voor onze leerlingen, maar ook zeker voor u als ouder/verzorger. Volgende week 
donderdag, 9 juni, wordt de uitslag tl, havo, vwo bekendgemaakt. De uitslag voor vmbo 
basis, kader wordt op woensdag 15 juni bekendgemaakt.  

De leerlingen die moeten herkansen, kunnen dit doen in het 2de tijdvak en horen op vrijdag 
1 juli of zij (alsnog) geslaagd zijn.  

Ook dit jaar is er een 3de tijdvak toegevoegd. Leerlingen die hun examens in dit tijdvak 
afronden, ontvangen op 14 juli de uitslag. 

‘It always seems impossible, until it’s done.’ 
Nelson Mandela

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders


Diever 
Aantal docenten:     7 
Aantal leerlingen:     41 
Totaal aantal vragen gemaakt:   2.427 
 
Eigen weg 
Aantal docenten:     6 
Aantal leerlingen:     17 
Totaal aantal vragen gemaakt:   1.028 
 
Lekker lezen in de vakantie 
In de mediatheek hebben we voor een leuke prijs de volgende boeken te koop: 

 
Eus van Özcan Akyol, De wandelaar van Adriaan van Dis, 
Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe van Fannie 
Flagg, Slaap zacht Johnny Idaho van Auke Hulst, La Superba 
door Leonard Pfeijffer en Concept M door Aafke Romijn. 
 
× € 2,50 per titel 
× € 4,00 voor 2 titels 
× € 6,00 voor 3 titels 
× € 7,50 voor 4 titels 
× € 9,00 voor 5 titels 
× Voor alle titels betaalt u slechts € 10,00.  

Te betalen met de pin. Neem bij interesse contact op met 
onze mediathecaris Mirjam Vogel via mvogel@stadenesch.nl.  

 
stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
Jan Platel 40 jaar in het onderwijs 
Maandag werd omstreeks 11.00 uur de wiskundeles van meneer Platel bruut verstoord. 
Even geen vergelijkingen oplossen, wortels trekken of oppervlaktes berekenen, maar tijd 
voor getallen die echt tellen. 
  
40 is zo'n getal! Het is bijna niet voor te stellen hoeveel leerlingen dat zijn, hoeveel toetsen, 
hoeveel vergaderingen. Veertig jaar klaarstaan voor de volgende generatie is een 
ongelooflijke prestatie. Onder een klaterend applaus heeft Jan bloemen en een beeldje in 
ontvangst mogen nemen. 
 

 
 



Stage event 2022 
Op maandag 30 mei vond het stage event 2022 plaats op Stad & Esch Beroepencollege! In 
samenwerking met SG Eekeringe uit Steenwijk waren onze stagebedrijven en relaties 
uitgenodigd als bedankje voor het verlenen van een stageplaats. Daarnaast bood het event 
de gelegenheid om elkaar informeel 
te ontmoeten met onder andere een 
interessante lezing door Aletta Smits 
over het puberbrein. Bijzonder hoe zij 
het publiek weer met andere ogen 
naar pubers leerde kijken. Na de 
lezing werd er een heerlijke maaltijd 
verzorgd door Food for Kids, 
begeleid met pianomuziek door 
Robin Offringa. Het was een 
geslaagde avond waar de organisatie 
met veel plezier op terugkijkt. Het is 
de bedoeling om het event volgend 
schooljaar in Steenwijk te 
organiseren. 
 
Dansworkshop NITE 
Dinsdag hebben twaalf klassen van het Lyceum en het Beroepencollege dansworkshops 
gevolgd. De workshops werden gegeven door Charlice en Kyra, docenten van 
NITE. NITE staat voor Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble. De beweging NITE is 
een samenwerking van het Noord Nederlands toneel en Club Guy & Roni. 
  
‘Écht warm krijg je het pas van onze workshop dans voor de broodnodige beweging na al 
dat stilzitten in de schoolbanken’, aldus NITE.  
  
En dat hebben onze leerlingen ervaren, ze zijn uitgedaagd, kregen het warm en waren 
enthousiast! Hierbij een korte impressie van de les van de derde klas dans. 
 

 
 
MEGA-Meesterproef: excursie Den Haag 
Op woensdag 1 juni en donderdag 2 juni zijn de leerlingen uit vwo 5 en havo 4 op excursie 
geweest. En wat hebben ze - en de docenten - ervan genoten. De leerlingen hebben veel 
politici gespot, zowel in de tijdelijke Tweede Kamer als in het wild. Van Omtzigt tot Leijten, 
van Van der Staaij tot Klaver, van Baudet tot Wilders, iedereen die tijd kon vrijmaken heeft 
de agenda geruimd om onze leerlingen te ontmoeten en hun ideeën over de maatschappij 

https://stadenesch.us16.list-manage.com/track/click?u=6801c376eb6fa2f46e43b175f&id=742e5de5eb&e=0baa3edbf8


te horen. 
 
Overigens: dat u een leerling met telefoon pontificaal in het midden van de foto ziet is 
geen toeval of brutaliteit. Dit is namelijk in het kader van de meesterproef die vanuit PLG 
MEGA georganiseerd wordt. De leerlingen hebben namelijk beeldmateriaal verzameld om 
te gebruiken in hun eigen campagne voor ‘politiek de school in’. Aan het eind van het jaar 
zal de hele school ondergedompeld worden in debat, oraties en natuurlijk vrije en geheime 
verkiezingen! 
 

 
 

 
 

Short Business Meet Up Event 
Woensdag 1 juni heeft het Business4students plaatsgevonden tijdens het nieuwe event 
‘Short Business Meet Up’ in de theaterzaal van Stad & Esch. Deze bijeenkomst werd 
georganiseerd door de Regiocampus Meppel, dé fysieke plek voor leren, werken en 
innoveren. Stad & Esch is partner van de Regiocampus en ondersteunt het initiatief om 
professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren samen te laten 
werken aan creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. 
De beste vier pitchers hebben hun ondernemende ideeën voorgelegd aan ervaren 
ondernemers en jury. Max Voorberg, student hogeschool Windesheim, is winnaar 
geworden. 
Hoe mooi zou het zijn als er volgend jaar ook leerlingen van Stad & Esch mee kunnen 
doen om hun idee voor een eigen bedrijf te pitchen? 
 
De Regiocampus wordt gevormd door: Isala Diaconessenhuis, Zorggroep Noorderboog, 
Deltion College, hogeschool Windesheim, hogeschool Viaa, Drenthe College, Gemeente 
Meppel, Gemeente Westerveld, RSG Stad & Esch, ZorgZaak, Rabobank en Welzijn 
MensenWerk en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Meppel. 



 

 

 
Mentorschap  
Mentorschap het zorgt voor een extra dimensie aan het werk. Ik vind het ontzettend leuk, 
zwaar, intensief, uitdagend, verbindend, emotioneel, maar vooral gewoon supergezellig om 
mentor te zijn. In het begin is het altijd even aftasten, maar als je zo’n twee jaar mentor van 
een groep bent dan gaat het steeds meer vanzelf. De leerlingen weten wat ze aan je 
hebben en jij, als mentor, weet dit ook. Je weet waar de uitdagingen liggen en je weet 
welke kwaliteiten ze bezitten. 
 
Het moeilijkste van mentor zijn vind ik denk ik wel het loslaten. Loslaten tijdens hun tijd op 
school, ik kan ze natuurlijk niet aan het handje meenemen, ik moet ze juist leren het zelf te 
doen. Zelf leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Maar juist dit vind ik nog wel 
eens lastig. Ik wil ze helpen, waardoor ik dikwijls dingen voor ze ga doen, maar daar help ik 
ze dan uiteindelijk juist niet mee. 
 
Maar ook het loslaten aan het einde van de vierde klas. Hier zitten we nu natuurlijk 
middenin. De laatste mentorles is geweest en de examens zijn in volle gang. Af en toe komt 
er nog een vraag via app of mail van een leerling, maar verder houdt het op. Mijn rol als 
mentor voor deze groep is bijna klaar. Hopelijk kan ik het straks in juli weer mooi afsluiten 
met een mooie diploma-uitreiking en hopelijk voor iedereen een diploma. 
 
Eigenlijk zou ik dit jaar geen mentor zijn, maar in december heb ik een mentorklas van een 
langdurig zieke collega overgenomen. Dit vond ik wel lastig. Ik gaf deze groep wel Engels, 
maar dan zie ik ze in een andere samenstelling en ken ik ze niet zo goed als ik zou willen als 
mentor. Zoals ik al zei ben ik normaal twee jaar mentor en groei je in de bovenbouw met ze 
mee. Maar nu kwam ik dus pas als mentor in beeld terwijl zij al halverwege het examenjaar 
zaten. De nadruk ligt dan natuurlijk vooral op de examens en de keuze voor het mbo. Echt 
tijd om ze goed te leren kennen is er dan bijna niet. Toch heb ik mooie momenten met deze 
groep beleefd en zal ik ze zeker gaan missen.  
 
Wat ik een mooi moment vond was dat twee leerlingen meegedaan hadden met de 
landelijke Skills Talents wedstrijden en daar eerste waren geworden. Zo’n prestatie vraagt 
natuurlijk om media-aandacht en dus mochten Jos en Sven op de radio hun verhaal 
vertellen en ik mocht mee, hoe leuk is dat! Voor de jongens een mooie ervaring, maar voor 
mij natuurlijk ook! 

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Lyceum 
 
 
 
 
 
Beroepencollege 
 
 
 
Diever 
 
Eigen weg 

23-05 
23-05 
24-05 
24-05 
02-06 
 
19-05 
 
02-06 
 
19-05 
24-05 
25-05 
31-05  

vwo 5 excursie Binnenhof Den Haag 2 juni 
havo 4 excursie Binnenhof Den Haag 2 juni 
havo 3 aanschaf grafische rekenmachine 
vwo 3 aanschaf grafische rekenmachine 
klas 1 excursie Archeon 9 of 10 juni 
 
klas 3 BWI excursie NOA opleidingsbedrijf en 
Schildersvakschool 
toekomstige HBR klas 3 leerlingen aanschaf werkkleding 
 
klas 1 excursie Archeon 2 juni 
DT3A en DHA3A softbaltoernooi 9 juni 
DHA3A bevorderingsnormen  
klas 1 en 2 meeloopstage 13 juli 

 

Blog door Jennita Troost | docent Engels 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


 
Een ander mooi moment was de laatste mentorles. De dag dat mijn laatste mentorles zou 
zijn had ik een vrije dag omdat mijn kinderen die dag vrij waren van school. Toen ik de 
jongens de week ervoor vertelde dat het de laatste les was vroegen ze zich af waarom en 
ik vertelde dus dat ik vrij was. Gekscherend zei ik dat als ze nog wel graag een mentorles 
wilden, ze welkom waren bij mij thuis voor een bak koffie. Dit werd meteen goed 
ontvangen! Ze gingen meteen even een les verzetten, waardoor ze de eerste drie uur geen 
les hadden en naar Staphorst konden. Wel moest ik dan voor taart zorgen, wat ik natuurlijk 
deed. Ik had niet verwacht dat ze zouden komen, maar ze waren er bijna allemaal. Om 
09.00 uur fietsten ze bij mij de dam op. De koffie en de staphorster rolletjes stonden klaar. 
Ik vond het superleuk dat ze kwamen en ook mijn kinderen vonden het leuk om ‘mijn’ 
jongens te ontmoeten. Dit zijn voor mij echt de mooiste momenten van mijn werk! 
 

& in de media… 
 

 

 



Klik hier om het premiumartikel te lezen op meppelercourant.nl.  
 

 
 

 

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://meppelercourant.nl/meppel/Het-eindexamen-dans-een-combinatie-van-praktijk-en-theorie.-Het-is-mooi-om-te-zien-hoe-de-leerlingen-zich-ontwikkelen-27637311.html



