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Informatie 

 
 
Agenda  
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki en via de app. 
 

 
Wat betekenen de aankondigen in de persconferentie voor het voortgezet onderwijs? 
Op dinsdag 2 november vond er een vervroegde persconferentie plaats, naar aanleiding 
van het oplopende aantal coronabesmettingen. Tijdens deze conferentie kondigde 
demissionair minister-president Mark Rutte aangescherpte coronamaatregelen aan. Wat 
betekent dit nu voor uw kind(eren) in het voortgezet onderwijs?  
 
Voor uw zoon/dochter verandert er op dit moment niets. Er zijn namelijk geen speciale 
maatregelen aangekondigd voor het voortgezet onderwijs. Uiteraard blijven onze 
uitgangspunten en adviezen nog altijd gelden. Wij vertrouwen erop dat iedereen zich 
hieraan houdt: 
 
× Elke leerling of medewerker blijft bij de minste of geringste gezondheidsklachten thuis! 

Bijvoorbeeld neusverkoudheid, hoesten, verhoging, moeilijk ademen/benauwdheid. Ook 
als iemand uit het huishouden 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, 
blijft uw zoon/dochter thuis. Een medewerker of leerling mag weer naar school als deze 
negatief getest is en/of iedereen binnen het huishouden 24 uur geen meer klachten 
heeft. 

 
Nog een aantal adviezen: 
× Hygiëne 

Was regelmatig je handen. 
× Afstand 

Houd rekening met leerlingen en medewerkers die afstand houden prettig vinden. 
× Preventieve zelftesten voor leerlingen en medewerkers 

Medewerkers en leerlingen zonder klachten die niet volledig gevaccineerd zijn, kunnen 
tweemaal per week thuis een preventieve zelftest afnemen. Deze zelftesten kunnen zij 
krijgen via de mentor of bij de conciërge. 

 
Open Bedrijvendag gaat niet door 
Helaas heeft de organisatie van de Open Bedrijvendag Meppel besloten dat de editie 2021 
niet doorgaat. Dit naar aanleiding van de persconferentie dinsdagavond en de 
aangekondigde maatregelingen. ‘We vinden het als organisatie erg jammer, maar willen 
onze verantwoordelijkheid nemen en voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.’  
 
 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
 Lyceum 
 
 
 
 
Beroepencollege 

29-10 
 
 
03-11 
 
29-10 

examenleerlingen dans voorstelling Revolt  
atheneum v+/g gymnasium 3 webinar profielkeuze 9 
november 
tl4 brief GGD Drenthe gezondheidsonderzoek* 
 
LBK1C verplaatsen ouderavond naar 30 november 

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


 
 
Diever 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigen weg 
 

 
 
29-10 
29-10 
29-10 
29-10 
 
01-11 
03-11 
 
 
03-11 

BK4 brief GGD Drenthe gezondheidsonderzoek* 
 
vwo 3 profielkeuzedag 4 november 
tl 3 havo 3 voorstelling ‘Later begint nu’ op 2 november 
DT3A nieuw lesrooster 
DT3kda8 DT4kda8 DH5Akuda8 dans voorstelling Revolt 18 
november 
atheneum 3 webinar profielkeuze 9 november 
tl4 havo 4 brief GGD Drenthe gezondheidsonderzoek* 
BK2 brief GGD Drenthe gezondheidsonderzoek* 
 
vierdaagse schoolweek vanaf maandag 8 november 
 

* Deze onderzoeken worden afgenomen in de periode tussen 8 november en de kerstvakantie. 

Stad & Esch & wat hebben we beleefd  
 
NBA Impact Challenge 
Afgelopen vrijdagochtend zijn de bedrijfseconomieleerlingen uit vwo 6 vol enthousiasme in 
de rol van accountant gekropen tijdens de Impact Challenge van de Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Binnen deze challenge strijden groepen 
leerlingen van meer dan 50 onderwijsinstellingen (middelbare scholen, hbo’s en 
universiteiten) tegen elkaar door het (financieel) adviseren van twee jonge ondernemers, 
die net een duurzaam schoenenmerk zijn gestart. Om de leerlingen hierbij te ondersteunen, 
hadden we afgelopen vrijdag gelukkig ook hulp van een vertegenwoordiger van de NBA en 
een accountant, die speciaal hiervoor naar Meppel waren afgereisd. 
  
De verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen. Afgelopen jaar hebben leerlingen van 
Stad & Esch de challenge gewonnen. Mocht dat dit jaar weer lukken, dan zouden de 
leerlingen een eigen sneaker mogen ontwikkelen bij Nike. Het is hoe dan ook een mooie 
manier om het vak bedrijfseconomie meer praktische betekenis te geven en leerlingen 
kennis te laten maken met het accountantsberoep. 
 
Excursie aardrijkskunde 
De leerlingen uit havo 5 en vwo 6 met aardrijkskunde in hun pakket hebben weer hun 
geografische vaardigheden ten toon kunnen spreiden tijdens de excursie ‘Eigen omgeving’. 
Helaas bleven de inzichten in de ingrepen die er langs de IJssel hebben plaatsgevonden in 
het kader van het Ruimte voor de Rivier-programma door het weer beperkt. 
 

 



Prijswinnaars techniekwedstrijd  
Op maandag 1 november was groep 7 van Het Stadskwartier aanwezig in het Ontdeklab 
van Produceren, Installeren & Energie (PIE). Zij zijn de winnaars van de techniekwedstrijd, 
die vorig schooljaar gehouden werd voor de basisscholen in en rondom Meppel. Eén van 
de prijzen was het volgen van een techniekles bij het profiel PIE. De opdracht was het 
maken van een flessenopener en het aansluiten van een deurbel. 
 

 
 
Basisschoolleerlingen op bezoek bij Bouwen, Wonen & Interieur 
Deze week zijn ook de groepen 4, 5 en 6 van basisschool Het Avontuur uit Meppel op 
bezoek (geweest) in het BWI-praktijklokaal. De 44 leerlingen doen mee aan het project 
‘Maak een product’. Vanuit Sterk Techniekonderwijs heeft Stad & Esch de workshops 
straten, maquette maken en metselen aangeboden. De leerlingen waren zeer enthousiast. 
 

 
 



In de media 

 
 

 
 
Klik hier om het hele artikel te lezen. 

 

https://stadenesch.us16.list-manage.com/track/click?u=6801c376eb6fa2f46e43b175f&id=9fd167eb32&e=0baa3edbf8


Televisieprogramma Tegenlicht over de (her)waardering voor technische beroepen 
Op 24 oktober was de aflevering ‘De nieuwe elite’ te zien van het televisieprogramma 
Tegenlicht. In deze aflevering werd dieper ingegaan op hoe er in Nederland nog altijd 
onderscheid gemaakt wordt tussen hoog- en laagopgeleiden en hoe belangrijk technische 
beroepen zijn voor onze samenleving. Zoals zij zelf zeggen: 
 

‘We hebben de technische beroepen keihard 
nodig, maar waarderen ze niet genoeg. De 
toekomst ligt in handen van de handwerkers, 
maar hoe komt het dat technische beroepen 
helemaal uit de mode zijn geraakt? 
Handwerk staat gelijk aan vies werk en 
doordat vijftig jaar geleden iedereen moest 
kunnen studeren, zijn veel waardevolle en 
onmisbare beroepen naar de achtergrond 
verbannen. Er is een herwaardering nodig 
van ambacht. VPRO Tegenlicht laat zien dat 
niet de econoom en de bestuurskundige het 
land leiden, maar de monteur en de 
loodgieter.’  

 
Klik hier om het programma terug te kijken en voor meer informatie. 
 

 

 

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://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2021-2022/de-nieuwe-elite.html

