
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 01|10|2020 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 
Aangescherpte maatregelen 
Tijdens de landelijke persconferentie zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal 
contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. De maatregelen zijn vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur ingegaan en zijn 
in elk geval voor de komende drie weken van kracht. 
 
Voor Stad & Esch betekent dit: 
× Docenten gaan na hun laatste lessen z.s.m. naar huis. 
× Alle overlegmomenten vinden weer online plaats via Zoom, behalve als het echt 

noodzakelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten. 
× Ondersteuners die thuis kunnen werken, werken weer vanuit huis. 
× Tussen 8.00 en 16.00 uur geen externen in de school. 
 
Enquête Paperclip: uw mening telt! 
Op woensdag 30 september heeft u via de Stad & Esch app een enquête ontvangen over 
onze Paperclip. Op deze manier hopen we inzichtelijk te krijgen of de Paperclip goed 
ontvangen en gelezen wordt en welke verbeteringen wij door kunnen voeren. De enquête 
is in een korte tijd al ontzettend vaak ingevuld, hartelijk dank daarvoor. Uw feedback wordt 
door ons verzameld en verwerkt. Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Dan verzoeken wij 
u vriendelijk dit nog te doen. (Alvast) bedankt voor uw medewerking! 
 
Grafiek Onderwijs Online (week 40) 

 

 

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



 
Hygiëne helpt! 
Hygiëne helpt. Ook om het coronavirus terug te dringen. Maar waarom zijn 
de hygiënemaatregelen zo belangrijk? En wat is het coronavirus precies. 
Om uw zoon/dochter van alles hierover te laten ontdekken is 'de digitale 
les Corona' ontwikkeld met veel interactieve, afwisselende opdrachten. Op 
de website van Hygiëne Helpt vindt u meer informatie en kan uw 
zoon/dochter kiezen uit verschillende opdrachten. 

 
Te laat door vertraging OV 
Gaat uw zoon/dochter met het ov naar school? Dan kan het weleens voorkomen dat hij/zij 
vertraging heeft en daardoor te laat op school komt en een briefje moet halen. De 
leerlingenraad heeft hiervoor een oplossing bedacht.  
Door naar 9292.nl te gaan, kan uw zoon/dochter aan de balie laten zien dat hij/zij normaal 
gesproken op tijd zou zijn geweest. Via de website of app kan hij/zij terugzien dat de 
bus/trein vertraging had en dit tonen aan de baliemedewerker. Het kan zijn dat er wordt 
gevraagd naar de reishistorie om te bewijzen dat uw zoon/dochter ook daadwerkelijk in 
die bus/trein zat. Dit kan door in te loggen op mijnovchipkaart.nl. Het is daarom verstandig 
dat uw zoon/dochter de gebruikersnaam en het wachtwoord altijd bij de hand heeft.  
 

Spieghel Historiael als lichtend voorbeeld 
Gisteravond sprak Adriaan van Dis mooie woorden over 
Stad & Esch bij Op1. Een mooi compliment voor alle 
medewerkers van Stad & Esch die betrokken zijn bij het 
project Spieghel Historiael. Leerlingen uit vwo 5 houden 
zich tijdens dit jaarlijks terugkomende literatuurproject, 
bij de deelnemende vakken Nederlands, geschiedenis, 
maatschappijleer en tekenen, bezig met een bepaald 
thema zoals ‘sociale cohesie’. Klik hier om het fragment 
te bekijken. 
 

Stad & Esch & Diever & Tesla 
Diever is klaar voor de toekomst.  
De oplaadpunten voor de elektrische auto’s 
– die we nu nog niet hebben – staan er al.  

 

 

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Lyceum 25-09  havo atheneum vwo+/gymnasium klas 1 t/m 3 Chinees les, 

sportklas of techniekklas 
 

Beroepencollege 29-09 
29-09 
 

KT2a KT2b KT2c online ouderavond 5 oktober 
LBK2a LBK2b BK2 online ouderavond 5 oktober 

Diever 24-09 
24-09 
25-09 
25-09 

tl3 informatie stage 
tl3 en 4, havo 4 en 5 sportoriëntatie 28 september 
ondersteuningslessen Nederlands 
ondersteuningslessen wiskunde 

   



Sportoriëntatie Diever geslaagd! 
Sportoriëntatie is een onderdeel van het pta waarbij leerlingen kennismaken met sporten, 
waar in de reguliere les niet altijd een mogelijkheid voor is. Dit jaar is het in verband met 
corona iets soberder en is de keuze minder groot dan andere jaren, maar dat mag de pret 
niet drukken. De leerlingen konden dit keer kiezen uit mountainbike, beachvolleybal, 
bootcamp en rugby. Leerlingen waren enthousiast over alle clinics en daar doe je het voor. 

 

 
Project Maatschappijleer: Sextortion & Moneymules 
Voor het derde jaar op rij is er een mysterie in elkaar gezet, 
waarop de leerlingen van havo 4 een theorie moeten 
toepassen. Zo wordt er onder andere druk gezocht naar QR-
codes en op het mega-leerplein verschijnt regelmatig ‘Dronken 
Willem’. De leerlingen vormen een speciale taskforce die, door 
middel van speciale bevoegdheden (of zijn het privacy-
schendingen?), het netwerk van de afpersers proberen te 
ontrafelen. Dit doen ze onder andere door zich te verdiepen in 
de speciale ‘fakebookpagina’, de grondwet, bevoegdheden, 
dilemma’s af te wegen en door het vinden van verschillende 
hints door de school. Dit alles is onderdeel van het project 
‘rechtsstaat’ dat dit jaar tot leven komt rond het thema 
‘sextortion’. Door juist dit onderwerp te gebruiken, om het 
onderwerp rechtsstaat in toe te passen, hopen docenten 
Nathalie van Wagensveld en Joost Eisses een heel reëel 
maatschappelijk probleem bij de leerlingen onder de aandacht 
te brengen en ze er tegelijkertijd beter tegen te wapenen.  
Kijk voor meer informatie over sextortion op: helpwanted.nl/sextortion.  

 



In de media 

 

 

 
Wij zijn online te vinden via onze website en op Facebook, Instagram, Twitter en Vimeo. 

 

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. 
 


