
 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 21|01|2022 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 

 
Informatie 
 
Stijgend aantal besmettingen  
We zien allemaal dat het aantal besmettingen de afgelopen week in rap tempo stijgt. We 
houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en proberen met alle macht te 
voorkomen dat een klas in thuisquarantaine moet. We hebben daarbij jullie hulp nog 
steeds hard nodig. Zorg ervoor dat uw zoon/dochter de komende periode heel regelmatig 
(het liefst elke ochtend) voor hij/zij naar school gaat een preventieve zelftest doet en 
rekening houdt met onze coronamaatregelen. 
 

 
Open dagen 2022 
De open dagen voor groep 8-
leerlingen en hun ouders/verzorgers 
komen er weer aan. Op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 januari staat Stad & 
Esch Meppel digitaal op z’n kop en 
een week later, op vrijdag 4 februari, 
is Diever aan de beurt!  
 
Wat hadden we hen graag 
uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen, maar helaas laten de 
coronamaatregelen dat (nog) niet 
toe. Gelukkig zijn de berichten 
hoopgevend en hopen we naast een 
te gekke virtuele open dag, iedereen 
na de open dagen alsnog fysiek te 
mogen verwelkomen op onze 
school. 
 
Meer weten over de open dagen? 
Klik dan hier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://stadenesch.nl/basisscholen/speciaal-voor-groep-8/open-dag/


Stad & Esch & wat hebben we beleefd 
 

 
Wat is onderwijsinnovatie? 
'Hoe ziet volgens jou Nederland eruit in het jaar 2050?' 
Innovatie is verandering, vernieuwing en verbetering. Dit is op allerlei domeinen te vinden 
en toe te passen, waaronder in het onderwijs. De leerlingen van nu zijn de vernieuwers van 
de toekomst. Aardrijkskunde leent zich heel goed voor innovatief onderwijs in maatwerk. 
  
Aardrijkskunde of geografie is een 
wetenschappelijke discipline die 
zich bezighoudt met het 
bestuderen van het aardoppervlak, 
het in kaart brengen van vormen 
van bijvoorbeeld cultuur, de 
vegetatie, gebruik van het milieu, 
verkeer en het beschrijven van het 
landschap overal op de wereld. 
  
Dus ook in de eigen omgeving. 
Docent Tineke van Asselt gaf de 
opdracht aan de havo 3 klas in 
Diever: 'Hoe ziet volgens jou 
Nederland eruit in het jaar 2050?' 
  
Een kans op verandering én een vernieuwende blik op hoe de jongere generatie aankijkt 
tegen planologie en aardrijkskundige elementen. 
 
De leerlingen Cas Vuijk en Jelmar Koeling uit klas DHA3A hebben het inspirerende 
Wapserveen gebruikt om volledig te herinrichten. Wapserveen als ‘Smart City’. Vooral de 
prikkelende stelling over boeren in het begin, laat de docent achter vol verbazing… Maar 
hoe leuk is het om met de modernste technieken (onder andere een eigen drone opname) 
een kijkje te kunnen nemen in de zienswijzen van onze leerlingen? Klik hier voor hun 
filmpje. 
 

Virtual Reality | Techniek & Innovatie  
Hoe leuk is dit, een leerling die online 
thuis was had met zijn eigen VR-bril een 
app gevonden waarin je elkaar kan 
opzoeken in Virtual Reality. Gisteren 
tijdens de les Techniek & Innovatie 
(talentprogramma) gelijk geprobeerd 
met de VR-bril van school. Na de digitale 
ontmoeting en het aanpassen van hun 
'online karakters' werd er online 
samengewerkt tijdens het spelen van een 
spel. 
 

 

Presentaties profielwerkstuk Diever  
Maandag 17 januari, aan het einde van de middag, hebben de leerlingen uit havo 5 hun 
profielwerkstukken online gepresenteerd aan de ouders/verzorgers en op school aan de 
docenten. De leerlingen hadden ook een marktkraam ingericht waar zij hun onderwerp 
konden toelichten. De onderwerpen waren in overleg met de regiocampus vastgesteld om 
zo het veldonderzoek te vergemakkelijken. 
 

https://vimeo.com/666830426/7f98afef9d


 
& in de media…  
 
Onderwijsbijlage 2022 
Klik hier of op onderstaande afbeelding om de bijlage in pdf te openen. En klik hier voor de 
volledige onderwijsbijlage. 

 

 

Online junior college voor groep 8-leerlingen | 19 & 26 januari  
Op woensdagmiddag 19 januari vond het eerste online junior college Meppel plaats voor 
groep 8-leerlingen. In totaal konden de leerlingen vier digitale proeflessen volgen. Op het 
programma stond: klassieke talen, klassieke verhalen, Duits, biologie en theater. Er wordt 
teruggekeken op een geslaagde middag met meer dan 80 enthousiaste leerlingen. 
Volgende week, op woensdag 26 januari van 14.30 tot 16.00 uur, staat er nog een online 
junior college op het programma. 
 

https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2022/01/04-ONDERWIJS-20227.pdf
https://gratiskrant.meppelercourant.nl/reader/?epub=https://gratiskrant.meppelercourant.nl/ndc-ws/meppelercouranthah/issues/3580/#/pages/8


 

 
 

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

18-01 
19-01 
19-01 
 
18-01 
 
18-01 

tl 3 en 4 nieuwsbrief decanaat januari 
tl 2 informatieavond profielkeuze 25 januari  
tl 3 informatieavond profielkeuze 25 januari 
 
klas 3 en 4 nieuwsbrief decanaat januari 
 
tl 3 en 4 nieuwsbrief decanaat januari 
 

 

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



