
weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
11|03|2022 

reacties zijn welkom: 
paperclipvoorouders@stadenesch.nl 

Informatie 

Reminder: oudertevredenheidsenquête  
In de paperclip van vorige week stelden we u op de hoogte van de oudertevredenheids-
enquête. Inmiddels heeft u hierover, op maandag 7 maart, een bericht ontvangen via de 
Stad & Esch app met daarin de link naar de enquête. Veel ouders hebben deze al ingevuld, 
waarvoor dank. Mocht u dit nog niet hebben gedaan dan zouden wij het waarderen als u 
dit alsnog wilt doen. Het kost slechts een paar minuutjes en kan tot uiterlijk 25 maart. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Wijzigingen schoolmaatschappelijk werk 
Binnen het schoolmaatschappelijk werk hebben wat wijzigingen plaatsgevonden in de 
afgelopen tijd. Er zijn wat collega's (tijdelijk) weggegaan en wat nieuwe collega's gestart. 

× Kim Biemholt is tijdelijk met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Annabeth 
Andreae (0614306040, aandreae@stadenesch.nl).  

× Helenni Tsirakos en Vera Kraijer zijn gestart. Helenni is telefonisch te bereiken op 
0622389003 en binnenkort per mail op htsirakos@stadenesch.nl. Vera is telefonisch te 
bereiken op 0651082768 en binnenkort op vkraijer@stadenesch.nl.  

Wie welke dag aanwezig is, is te zien op de afbeelding hieronder: 

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

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders


De wachtlijst die de afgelopen periode is ontstaan moet, met de komst van de nieuwe 
collega’s, verleden tijd zijn. Er is nu extra ruimte om leerlingen te begeleiden. Ruimte die 
erg nodig is.  
 
Door de extra ruimte willen we ook graag meedenken als er andere verzoeken dan 
individuele begeleiding van de leerlingen/gezinnen zijn. Mocht u nog leuke ideeën/thema’s 
weten die belangrijk zijn voor u als ouder/verzorger en waar wij mee aan de slag kunnen 
als schoolmaatschappelijk werkers, laat het ons dan weten. 
 
Voorlichtingsdag voor ouders | Rijksuniversiteit van Groningen 
De Rijksuniversiteit Groningen nodigt ouders van studiekiezers uit vwo 5 en 6 van harte uit 
om een kijkje bij de Rijksuniversiteit Groningen te komen nemen op zaterdag 9 april 
aanstaande. Deze voorlichtingsdag is uitsluitend bedoeld voor ouders, niet voor de 
scholieren zelf.  
 
Naast ervaringsverhalen van studieadviseurs en studenten over studeren en 
studiebegeleiding kunnen ouders lezingen volgen over bijvoorbeeld wonen en de kosten 
van studeren. Ook is het mogelijk een stadswandeling te maken, een informatiemarkt te 
bezoeken en te praten met studenten van verschillende opleidingen. 
 
Aanmelden kan via www.rug.nl/voas.  
 

 
stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
 

 
Skiën Wezeperbrug | sportklas Diever 
Met de zon strak aan de hemel en met heel veel enthousiasme zijn de leerlingen van de 
sportklas Diever afgereisd naar Wezeperbrug. Na het vinden van de juiste maat 
skischoenen en ski's konden zij zich verplaatsen naar de borstelbaan. De basisbeginselen 
van het skiën werd met vallen en opstaan aangeleerd. Na 30 minuten oefenen kon iedereen 

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
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VG2A VG2B excursie GeoFort 17 maart 
 
basis kader 4 online voorlichting examens 9 maart  
kader 4 E&O keuze wiskunde of Duits 
kader 4 Z&W keuze wiskunde of maatschappijkunde 
 
tl3 stage 
 
basis kader 4 online voorlichting examens 9 maart 

 

Docent aan het woord | Zorg & Welzijn  
‘Hoe leuk is het om je kennis als schoonheidsspecialiste 
over te mogen dragen aan een aantal vrolijke leerlingen 
van de school? Een leerzaam en nuttig keuzedeel op de 
vrijdagochtend. De combinatie van theorie en praktijk 
maakt het afwisselend en leerzaam.’ 
 
Ariëtte Meijer  

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


met de lift naar boven voor het serieuzere werk. Er werden mooie bochtjes getoond en 
sommigen mochten van nog hoger de piste af. Het was een zeer geslaagde middag! 
 

 
 
 

 
Een groep docenten; het zijn net leerlingen 
Dinsdag hadden wij, docenten, een studiedag. Deze studiedag werd georganiseerd door 
het ondersteuningsteam. Er waren verscheidende presentaties, lezingen en workshops te 
volgen met allerlei uiteenlopende onderwerpen; schoolverzuim, mentale gezondheid, 
hoogbegaafdheid, middelengebruik, dyslexie, ADHD en executief functioneren, autisme, 
TOS, hechtingsproblematiek, dyscalculie en hoe hiermee om te gaan in de klas/op school. 
Van tevoren konden wij ons inschrijven voor een lezing en verschillende workshops naar 
keuze. Persoonlijk vond ik het reuze interessant en nog best lastig te kiezen, ik had er wel 
naar meer gewild. Dus voordat ik verder ga alvast dank voor de organisatie! 
 
Bij de inschrijving bleek al dat een docent eigenlijk net een leerling is. Er kwamen meerdere 
berichten voorbij met het verzoek om je in te schrijven, dit scheen nogal lastig te zijn. Ook 
leverde het inschrijven op zich al vragen op, het ondersteuningsteam was er maar druk 
mee. 
 
Op de dag zelf zag ik iedere ‘type leerling’, die ik normaal in de klas hebt zitten, wel 
voorbijkomen in volwassen vorm. Te beginnen met de ‘te-laat-komer’. Half 9 begon de 
eerste lezing en zo tussen half 9 en kwart voor 9 druppelden er her en der nog wat 
collega’s binnen. Dan heb je natuurlijk nog de leerling die belangrijkere dingen te doen 
heeft dan de les te volgen. En ja hoor, ook die was er. Ik zag collega’s tijdens de lezing 
gewoon op de laptop lessen voorbereiden en mails beantwoorden. Of wat dacht je van de 

 

Blog van Jennita Troost | docent Engels  
 



leerling die maar moeilijk afstand kan doen van zijn telefoon? Ook deze hebben wij in 
volwassen vorm. Er was geen lezing of workshop waar geen telefoongeluidje te horen 
waren en waar er minimaal één toch even keek op zijn mobiel of gewoon de telefoon 
opnam en wegliep (want ja; ‘heel belangrijk, moet ik even opnemen’). 
 
Ook de volgende types zag ik voorbijkomen: 
 
× De streber: degene die vooraan gaat zitten, constant met zijn vinger in de lucht zit en 

het antwoord weet en wil winnen met de quizjes die georganiseerd werden. 
× De grappenmaker: in elke klas zit er wel één en ook bij ons lopen nogal wat 

grappenmakers rond. Bij de workshop over middelengebruik gingen de grappen alle 
kanten op. 

× De kletskous: je weet wel, die leerling die nooit zijn mond houdt. Daar waren er nogal 
wat van moet ik zeggen. We horen onszelf blijkbaar toch graag praten. 

× De stille: diegene die je nooit hoort. Ook die zijn er in volwassen vorm zeker te vinden. 
Dat je je afvraagt ben je er wel bij? Doe je wel mee of zit je in je eigen wereld? 

× De stuiterbal: in elke klas zit er minimaal één. Diegene die altijd aandacht wil/vraagt en 
ook vaak krijgt, omdat deze nou eenmaal stuiterend door het leven gaat en ja daar 
heeft leeftijd dus niet zoveel mee te maken. 

× De ict-er: de ‘leerling’ die de docent altijd helpt als er problemen zijn met het bord 
en/of het geluid. Gelukkig hadden we deze ook in volwassen vorm, zodat er hulp 
geboden kon worden aan de mensen die hier iets minder handig mee zijn. 

× Het opgewonden standje: die leerling die lekker moppert op álles. Ja zulke collega’s zijn 
er ook. Lekker zeuren; dit was niet goed, dat was niet interessant, de lunch was wat 
karig/niet lekker, de dag duurt wel heel lang en ga zo maar door…  

 
Ik vond het mooi om dit te zien gebeuren. En nee ik schrijf dit niet om met mijn vinger te 
wijzen. Waarom dan wel? Nou om mijn collega’s te adviseren hier eens op te letten tijdens 
zo’n studiedag en te beseffen dat zo’n hele dag op school nogal wat van je vraagt. Lees: de 
hele dag opletten, van spreker naar spreker gaan, elke keer weer proberen mee te doen, 
overal op tijd aanwezig zijn en ga zo maar door. En daarbij eens te denken aan onze 
leerlingen en soms wat minder hard te oordelen, want net als wij zijn ook zij maar mensen. 
Ik zeg niet dat we het goed moeten keuren, zeker niet. Wij zijn er om grenzen te stellen. 
Maar wel zodat mijn collega’s zich misschien (nog) iets beter kunnen verplaatsen in de 
leerlingen. 
 
O ja, voor degene die het nog willen weten, ik zie mezelf terug in drie van deze types: 
× De streber. Vooral als er een quiz gedaan wordt, wil ik erg graag winnen. 
× De kletskous. Ik vind het heel moeilijk om lang stil te zijn. 
× De stuiterbal. Ik stuiter nu eenmaal - vaak wel enthousiast - door het leven, wat soms 

heel irritant kan zijn. 

 

& in de media…  
 
Stad & Esch-leerling Anique van Büseck tekent bij Ilse DeLange 
Een tijdje geleden krijgt de vwo 4-leerling Anique een wel heel bijzonder telefoontje van 
niemand minder dan zangeres Ilse DeLange. Fast forward wordt ze nu met enige regelmaat 
uitgenodigd om liedjes te schrijven en demo’s op te nemen met muzikanten en producers 
uit het netwerk van DeLange, maar… ‘Het moet allemaal wel met mijn school te combineren 
zijn’, aldus Anique. Lees hieronder het artikel. Het premium-artikel is via deze link 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://meppelercourant.nl/meppel/15-jarige-Anique-uit-Meppel-tekent-bij-Ilse-DeLange.-Een-meisjesdroom-met-een-re%C3%ABle-kans-van-uitkomen.-27520770.html


 
 
Benieuwd naar haar zangkwaliteiten? Neem dan een kijkje op haar Instagramaccount: 
@musicbyanique.  




