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 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 

 
Leerlingen geven elkaar ondersteuning in het Leerlingsuccescentrum 
Leerlingen van klas 1, 2 TL, havo, vwo en gymnasium in Meppel zijn welkom om in het 
Leerlingsuccescentrum te werken aan de vakken Nederlands, wiskunde of Duits. Dit 
centrum is sinds afgelopen maandag geopend. Een aantal vierde- en vijfdejaars hebben 
een opleiding gevolgd tot tutor. Een tutor is een leerling die andere leerlingen kan helpen 
bij schoolwerk. Zij zitten tijdens openingstijden klaar als tutor om andere leerlingen te 
helpen met de lesstof waar ze op dat moment tegenaan lopen, maar niet met het huiswerk 
zelf.  
 
Tot aan de kerst is het centrum iedere dag geopend, van 13.30 tot en met 16.35 uur. In de 
ochtend zullen er nog lessen plaatsvinden in het lokaal.  
 

 
 
Na de kerst zijn hopelijk alle bestelde meubels aanwezig en zal de ruimte voor tutoring 
ingericht worden. De afbeelding hieronder laat zien hoe de ruimte uiteindelijk wordt 
ingericht. Stefan van der Weide en Nathalie van Wagensveld begeleiden samen de tutoren. 
 

 

 

Agenda 
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki. 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders


 
 
Verzonden naar ouders  
Alle brieven die afgelopen week zijn verstuurd, zijn te vinden via uitgaande 
post op onze schoolwiki en heeft u ontvangen via onze app en/of per mail. 
 

 

 
& wat hebben we beleefd  
 
Schoolfeest Winter Wonderland  
Vrijdag 11 november hebben de eerste, tweede en derde klassen genoten van het 
schoolfeest met als thema Winter Wonderland!  
 
De leerlingen waren gekleed in blauwe, witte en zilvere kleding. Het feest werd 
georganiseerd in de aula van het lyceum, waar de DJ er een knalfeest van maakte!  
 
 

 
 

Bekijk hier de Instagram- of Facebookpagina van V.E.S.T.E.R. 
 
 

 
Wijzigen contactgegevens 
Zijn uw contactgegevens gewijzigd? Via de Magister app kunt u zelf uw e-mailadres en 
mobiele telefoonnummer aanpassen. Andere wijzigingen, zoals adresgegevens, kunt u 
doorgeven via oudersdigitaal@stadenesch.nl, dan worden ze verwerkt in ons systeem. 
 
 

 
Blessureleed 
Het is natuurlijk ontzettend vervelend wanneer uw kind een blessure oploopt en even 
minder makkelijk ter been is. Ondanks dat uw kind geblesseerd is, heeft het geen 
vrijstelling voor LO of dans en wordt hij of zij gewoon in de les verwacht. De docent maakt 
afspraken met uw kind over wat er wel en niet mogelijk is of geeft aan welke vervangende 
opdracht er gemaakt kan worden. Mocht de blessure zo ernstig zijn dat dit niet mogelijk 
is, neem dan contact op met de mentor van uw kind. 
 
 

oudersdigitaal@stadenesch.nl
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://www.instagram.com/stichtingvester/?hl=en
https://www.facebook.com/people/Stichting-Vester/100065154205017/


 
Bedrijfsbezoek bij producent van centrale verwarmingsproducten 
Afgelopen woensdag 16 november hebben de 3e en 4e jaars vmbo-leerlingen (van het 
profiel Produceren, Installeren & Energie) een bezoek gebracht aan Remeha Apeldoorn. 
Remeha is een Nederlandse producent van centrale verwarmingsproducten voor de 
woning- en utiliteitsbouw. Na ontvangst kregen ze een presentatie over het bedrijf Remeha 
en de uitleg van een CV-ketel. Na de uitgebreide verzorgde lunch kregen ze een 
rondleiding door de fabriek. Met als slot een workshop CV-ketel demonteren, waarbij de 
brander van de ketel vervangen moest worden. Het was een zeer geslaagde dag.  
 

   
 
 

 
Anique van Buseck in Stockholm 
Anique van Buseck uit vwo 6 is een talentvolle zangeres die gecoacht wordt door Ilse de 
Lange en nu de kans kreeg om met andere professionele songwriters in Stockholm te 
werken. 
 
‘Ik ben naar Stockholm gegaan om daar nieuwe songs te schrijven. Universal publishing 
heeft dit voor mij georganiseerd. Zij hebben de sessies voor mij opgezet en mij gekoppeld 
aan andere songwriters. Ik heb hier 3 schrijfdagen gehad met Zweedse songwriters en 
producers en aan nieuwe liedjes te gewerkt.  Ik zat daar de hele dag van 11.00 tot 18.00 in 
de studio! Geweldig, een zeer geslaagde trip :)’ 
 

 
 



In de media 
 

 
Dagblad van het Noorden - zaterdag 12 november | leerlingen havo 3 en vwo 3 

 
 
 
 
 



& verder…  
 
Oproep! | De leerlingenraad zoekt nieuwe leden. 
 

 
 

  
Wat is nu nog echt? 
 
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken. 
Ik ben van een generatie die nog weet hoe het is zonder mobiele telefoon, de tijd waarin je 
gewoon moest bellen als je iets wilde afspreken of als kind gewoon naar buiten ging en op 
straat wel zag wie er nog meer buiten waren en wie dat dan ook waren, daar ging je mee 
spelen. Ook liepen wij gewoon bij elkaar naar binnen als je wilde afspreken. Als mijn kind 
nu wil spelen, wordt er gewoon verwacht dat je als moeder dit wel even regelt; ‘stuur jij 
even een appje naar de moeder van ..?’. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat dan ook doe. Ik 
heb het bij mijn dochter in het begin niet gedaan, ik vond dat ze zelf maar moest 
afspreken, maar gevolg was dat zij met regelmaat niemand had om mee te spelen, want ze 
had wel afgesproken, maar die moeder had al met een andere moeder iets overlegd. En ja 
na een paar woensdagmiddagen een verdrietige dochter, ging ik dan toch ook maar 
overstag. Maar eigenlijk sta ik hier niet achter. Maak gewoon zelf contact. 
 
Sociale media ook zoiets. Honderden vrienden op Facebook of Instagram, hoe echt zijn 
deze vriendschappen? 
Dan heb je alle bewerkte en gefotoshopte foto’s, wie post er nog foto’s zoals ze zijn? 
Overal komt een filtertje overheen, wat is nog echt? 
Op de socials zie je influencers voorbijkomen, die een fantastisch leven leiden, maar is dit 
wel echt? 

STAD & ESCH & LEERLINGENRAAD 

De Leerlingenraad

zoekt weer leden!
Heb jij nou ideeën en of meningen over de

school en wil je verandering zien? Laat dan je

eigen stem en die van onze medeleerlingen

horen en kom bij de leerlingenraad!

(Iedereen is welkom)

Heb je nog vragen,of wil je je meteen

aanmelden?

Je kan ons bereiken via onze instagram en

onze mail:

MAIL: leerlingenraad@stadenesch.nl
INSTA: @leerlingenraad

Leerlingen op dit moment in

de Llr:

Rama Elharty
Emma Dijkhuis

Noéll van Meerendonk
Thom Hummel
Lenny Bomert
Chanelle Rothe
Amber Kooiman

 

Blog door Jennita Troost | docent Engels 
 



Nieuwsberichten die voorbijkomen? Zijn deze gestaafd op feiten of is het nepnieuws? 
 
Leren wij onze kinderen genoeg wat de gevaren zijn van bijvoorbeeld sociale media? Leren 
wij onze kinderen dat wat je ziet op sociale media niet een echt verhaal is? We doen er 
allemaal aan mee hè, deze schijnwereld.  
Kijkend naar mijn timeline dan zie je bijvoorbeeld dat ik in de herfstvakantie een weekend 
naar Centerparcs ben geweest met mijn gezin en dat ik een bezoekje heb gebracht aan de 
kapper, dit is wat ik heb gepost. Maar ik heb in diezelfde vakantie ook twee gigantische 
migraineaanvallen gehad, waardoor ik twee dagen plat heb gelegen. Maar ja dat ga je niet 
delen toch? De ellende die houden we vaak voor onszelf en de mooie momenten die deel 
je, waardoor je toch echt een vertekend beeld krijgt van de werkelijkheid. Dus wat is nog 
echt? 
 
En dan heb ik het nog niet eens over die volwassenen die slechte bedoelingen hebben en 
zich voordoen als kind. Dat is helemaal eng en verre van echt. 
 
Kunnen onze kinderen straks nog wel onderscheiden wat echt is en wat niet? En wat is 
onze rol hierin? De rol van ouders, de rol van docenten? 
 
De mobiele telefoon is zo belangrijk geworden, ik zie leerlingen die constant met hun neus 
in de telefoon zitten, niet meer zonder kunnen, de telefoon niet willen afgeven, want stel je 
voor. Maar geloof mij, als iets afleidt is het wel die telefoon. Continue prikkels die 
binnenkomen. Berichtje op Insta, een snap, een filmpje op TikTok en weet ik wat allemaal 
niet meer, maar het is een doorlopend verhaal en het mag vooral niet gemist worden. Dit 
zorgt ervoor dat we ons niet meer focussen op wat echt belangrijk is en niet meer goed 
om ons heen kijken, maar leven in een onlinewereld. 
Het begint bij bewustzijn en vooral ook bij onszelf. Wij, alle volwassenen, blijven het 
voorbeeld. Dus als wij niet meer echt een boek lezen, maar alleen vanaf een scherm iets 
lezen, als wij constant met dat ding in onze hand zitten dan zien onze kinderen dat en 
vinden dat normaal. Dus laten wij als volwassenen beginnen met af en toe wat meer 
afstand nemen van de telefoon en de digitale wereld en iets meer om ons heen kijken en in 
deze echte wereld leven, hopelijk nemen onze kinderen dit dan over. Maar laten we ook 
vooral niet vergeten om onze kinderen ook te wijzen op de schaduwkanten van het online 
leven en ze op de hoogte te brengen van de mogelijke gevaren. Daar ligt voor ons allen 
een taak. 
 
 

Tot volgende week! 




