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Informatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een fijne kerstvakantie! 
De winter heeft zijn intrede gedaan. Koude en donkere dagen zijn aangebroken, maar 
gelukkig brandt er overal licht. En hoewel ook dit jaar de feestdagen in een kleiner 
samenzijn plaats gaan vinden, wensen we u en uw kind(eren) graag warme, gezellige 
dagen toe in goede gezondheid! 
 
Een terugblik 
Ook de afgelopen periode kunnen we gerust turbulent noemen. Maatregelen werden 
versoepeld en vervolgens, door het oplopende aantal coronabesmettingen, weer 
aangescherpt. Het was een periode waar wij als school weer veel moesten schakelen, 
waardoor er van u, uw kind(eren) en onze medewerkers veel flexibiliteit werd verwacht. Er 
konden hier en daar weer leuke, fysieke activiteiten plaatsvinden, maar tegelijkertijd 
moesten we u, in het belang van ieders veiligheid, soms ook vermoeien met het zoveelste 
bericht over corona. Wij willen u bedanken voor uw begrip! 
 
Vooruitblikken 
De periode na de kerstvakantie is nog erg onzeker. Wij hopen ontzettend dat wij uw 
zoon/dochter weer snel mogen verwelkomen op school, maar we zijn ons er ook van 
bewust dat het virus in deze koude, wintermaanden nog flink zal blijven toeslaan. We 
wachten daarom de persconferentie van maandag 3 januari af. Daarna volgt een bericht 
waarin we u meer duidelijkheid kunnen geven op hoe de aankomende tijd eruit gaat zien.  



Bestuurlijke fusie Stad & Esch en CSG Dingstede 
Met ingang van 1 januari 2022 maken beide scholen deel uit van 
de Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken. Dit 
betekent dat vanaf die datum alle medewerkers van Stad & 
Esch en Dingstede dezelfde werkgever hebben. Voor de beide 
scholen verandert er op dat moment niets, dus ook niet voor u 
als ouder(s)/verzorger(s) en onze leerlingen: Stad & Esch is en 
blijft een openbare scholengemeenschap voor praktijkonderwijs 
tot en met gymnasium en Dingstede is een blijft een open 
christelijke school voor mavo, havo en vwo. Beide scholen 
kunnen wel eenvoudiger samenwerken als de leerlingenkrimp 
dat in de toekomst noodzakelijk maakt. We kunnen op dat moment samen het 
onderwijsaanbod voor leerlingen in Meppel en omgeving op een hoog niveau houden. 
 

 

Stad & Esch & wat hebben we beleefd  
 
Buddy Tegenbosch op Stad & Esch 
Op woensdag 8 december is Buddy Tegenbosch op bezoek geweest in vier klassen in 
Meppel: H2B, H2C, T2B en bij de tweedejaars van Eigen weg. Vooraf hebben de leerlingen 
tijdens de lessen Nederlands informatie opgezocht over de schrijver. Ook hebben de 
docenten samen met de leerlingen fragmenten gelezen uit zijn boeken. Het bezoek was 
een groot succes. Buddy wisselde zijn verhaal af met filmpjes, muziek en had veel 
interactie met de leerlingen. 
 

 
 

 

Agenda  
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken in de Stad & Esch app en op onze 
schoolwiki. Deze is aangevuld tot en met januari. Na de vakantie wordt de kalender verder 
aangevuld. 
 

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Lyceum 
 
 
 
 

19-12 
19-12 
19-12 
21-12 
 

klas 1 en 2, havo 3, vwo 3 scholensluiting onderwijs online 
tl 3, havo 4, vwo 4 en 5 hoe ziet komende week eruit 
tl 4, havo 5, vwo 6 hoe ziet komende week eruit 
tl 3 en 4 met lo2 annulering wintersport 
 

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


& in de media… 
Stad & Esch op NPO2! 
Heeft u zaterdag, 18 december, naar de documentaire over Adriaan van Dis gekeken? 
Hierin was Stad & Esch Meppel ook te bewonderen, tijdens de opening van onze nieuwe 
mediatheek op 25 oktober. 

Niet gezien? Niet getreurd! De documentaire is terug te zien via deze link. Een ideale 
bezigheid voor in de kerstvakantie. 

Beroepencollege 

Praktijkschool 

Diever 

Eigen weg 

22-12
22-12

19-12
19-12
19-12

19-12

19-12

19-12
19-12
21-12
22-12

19-12

havo en vwo 3 en 4 voorlichting beroepen 17 februari 
vwo 4 nieuwe mentor 

klas 1 en 2 scholensluiting onderwijs online 
klas 3 hoe ziet komende week eruit 
klas 4 hoe ziet komende week eruit 

hoe ziet komende week eruit 

klas 1 en 2, havo 3 en vwo 3 scholensluiting onderwijs 
online 
tl 3, havo 4 hoe ziet komende week eruit 
tl 4, havo 5 hoe ziet komende week eruit 
klas 1 en 2 techniekklas 
havo 3 en 4 en vwo 3 voorlichting beroepen 17 februari 

hoe ziet komende week eruit 

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.npostart.nl/adriaan-van-dis-een-wanhopig-optimist/POMS_S_VPRO_16732026

