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Informatie 
 

 

stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
Excursie CKV Groningen | tl3 & havo4 Diever 
Op donderdag 16 juni hebben de leerlingen uit tl 3 
en havo 4 een bezoek gebracht aan het prachtige 
Groningen. De leerlingen pasten kennis en 
vaardigheden toe die ze hebben opgedaan 
tijdens de lessen CKV en kunstbeschouwing in de 
wereld direct om hen heen. Met als doel: 'Kunst in 
het straatbeeld stimuleert je om naar de wereld 
om je heen te kijken. Je ontwikkelt oog voor 
detail, krijgt inzicht in compositie en vraagt je 
hopelijk regelmatig af naar het hoe en waarom 
van de dingen om je heen.' En of je het mooi dan 
wel kunst vindt? De meningen zijn regelmatig 
verschillend en dat is goed. 
 
Allereerst werd er een bezoek gebracht aan de 
mooie oude stationshal met tegelplateaus. De 
leerlingen maakten foto's van hun meegebrachte 
Lego-poppetje (zodat je niet steeds zelf op de 
foto hoefden) en met de kunst. Interessante 
perspectieven en vragen werden er al doende 
gesteld, want wat stel je scherp en wat is kikker-
perspectief ook alweer? 
 
Een enthousiaste student gaf vervolgens een rondleiding in het Forum, een bijzonder 
gebouw aan de Nieuwe Markt. Mooie kunst in de parkeergarage en op het dak! Het 
gebouw staat erg scheef om perspectief te kunnen laten zien, maar heeft diverse 
duurzame en aardbeving bestendige toepassingen. Hierdoor fungeert het binnen en buiten 
de gemeenschap van Groningen als voorbeeld. Via een stadswandeling liepen de leerlingen 
naar de Turfsingel en er werd afgesloten met een mooie rondvaart waar wederom vanuit 
een ander oogpunt naar kunst gekeken kon worden. Maar sommige leerlingen waren vooral 
enorm blij met het lekkere zonnetje en de gezelligheid. Als groepswerk stond er de hele 
dag op het programma dat letters gefotografeerd moesten worden waarmee de zin ‘Er 
gaat niets boven Groningen’ gemaakt kon worden, maar er werd een beetje vals gespeeld 
omdat de 'i' niet zo makkelijk gevonden kon worden. Het was een prachtige dag en in de 
bus terug was het beslist rustiger dan de heenweg; moe, rozig en voldaan stroomde de bus 
leeg in Diever... 

 

Agenda 
 
× uitslag examens tijdvak 2     vrijdag 1 juli 

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

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders


Terugkommiddag Diever geslaagd 
Vrijdagmiddag 17 juni kwamen de examenleerlingen van 2021 terug naar Diever om 
verhalen op te halen. Met docenten en zeker ook met elkaar. In een ongedwongen sfeer 
praten over hoe ze de tijd hier ervaren hebben, wat er goed was, wat er beter kan, wat er 
leuk was, hoe de overstap naar mbo en hbo is gegaan etc. 
Hier kunnen wij als school ons voordeel mee doen in de huidige gang van zaken. En de 
decaan kan deze waardevolle informatie meenemen richting mbo's. Kortom een 
waardevolle en geslaagde terugkommiddag! 
 

It’s a wrap! | Taaldorp Engels 
En wat hebben onze leerlingen het weer goed gedaan. 
Dit jaar was het voor iedere leerling de eerste keer dat ze 
het Taaldorp hebben meegemaakt. Ze vonden het mega 
spannend, maar wat zijn er mooie resultaten gehaald! Het 
was voor de docenten ook weer even wennen aangezien 
zij door corona het niet meer hebben kunnen organiseren 
sinds 2019. Op de foto The Wall of Fame - alle leerlingen 
die een 10 hebben gehaald! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorlichting Drenthe College 
Afgelopen donderdag is een groep leerlingen uit BK3 en TL3 van Stad & Esch Eigen weg 
naar het Drenthe College gegaan, voor een voorlichting over het mbo. Zij kregen een korte 
rondleiding en een voorlichting over verschillende opleidingen. Onder begeleiding van een 
aantal leerlingen werden er opdrachten in het praktijklokaal van Zorg & Welzijn gedaan, 
bijvoorbeeld een patiënt oogdruppels toedienen en insuline spuiten. 
 
Na afloop werd de klas om hun mening gevraagd en deze waren grotendeels positief. Ze 
waren blij dat ze waren geweest, hadden een goede indruk gekregen en leken het Drenthe 
College een goede plek te vinden om te leren. Over het algemeen was het voor zowel 
docenten als de leerlingen een positieve ervaring geweest en heeft iedereen veel geleerd. 
 

 
 



Project Nederland en Indonesië 
In vwo 4 is vorige week het project rondom Nederland en Indonesië afgerond. 
Daarin leerden ze bij geschiedenis vanuit het Indonesische perspectief naar de koloniale 
geschiedenis kijken, maakten ze kennis met de koloniale pakketboot en de 
dekolonisatieoorlog. In samenwerking met Nederlands werden ze bewust van de rol van 
romans en literatuur in de bewustwording rondom het leven in de kolonie. Als eindopdracht 
schreven de leerlingen een gedicht.  
 
Het winnende gedicht (en de toelichting) willen wij u niet onthouden. Een prachtig 
voorbeeld van hoe twee vakken kunnen samenkomen: 
 

 
 

 

Spiegel door Anna Sophie Lok (V4A) 
  
Jullie zijn als muggen in de lucht 
Onbeschaamd en openlijk parasiteren 
Onze levens en cultuur infiltreren 
Door middel van uitbuiting en geweld 
Hebben jullie ons land gekweld 
  
Jullie plunderen, stelen, martelen, moorden 
En alles wat we terugkrijgen zijn loze woorden... 
Loze woorden 
Loze beloften 
Was het het nou wel waard dat jullie je zo opdoften? 
Altijd ‘netjes’ en in wit gekleed 
Terwijl wij ons werken in het zweet 
  
Mannen, vrouwen en kinderen 
Niemand wordt gespaard 
Is het al die bloedverspilling waard? 
Hele dorpen uitgemoord 
Zodat jullie ideologie maar niet wordt verstoord 
Wij zullen dit niet zomaar slikken 
Wij zullen oprijzen voordat we stikken 
  
Dek één: voor de rijke geprezen 
Dek twee: voor de westerlingen, Indo's en Chinezen 
Dek drie: verboden voor Indo's maar toch juist voor Inheemsen? 
Wat bereik je nu met deze classificatie? 
Zo kweek je bij iedereen zo veel haat, 
Zie je eigen gebreken nou eens in?! 
WIJ ZIJN ZEER ZEKER NIET TE MIN! 
 
Toelichting: 
‘Ik heb dit gedicht geschreven vanuit het perspectief van een Indonesische man in de tijd 
van de ‘Hollandse Vrede’ en de koloniale Pakketboot. Hij ziet hoe er wordt omgegaan met 
zijn bevolking en is het er niet mee eens. Hij probeert de Nederlanders een spiegel voor te 
houden, zodat ze inzien wat er nou precies gebeurt met de mensen in Indonesië. En dat 
hun daden onvergeeflijk zijn. De Nederlanders waren van mening dat alleen hun visie goed 
was en dat ze de inheemse bevolking dat ook maar moest leren. Als de Indonesiërs niet 
gehoorzaamden werden ze gewoon uit de weg geruimd en werd het gezien als een 
‘overwinning’. Ik vind dat de Nederlanders daar belachelijk bezig waren, en ik ben het 
zeker niet eens met wat voor verschrikkelijke daden ze daar hebben verricht.’ 
 
 



Gezondheidsbewustzijn en calisthenics 
LO-docenten Jermaine Lubbers en Dennis Os waren 
maandag 20 juni uitgenodigd door de KVLO (bond 
van LO-docenten) om in Papendal workshops te 
geven aan de docenten lichamelijke opvoeding. Er 
waren zo'n 90 collega's die in groepjes van 30 bij 
hun workshop langskwamen om ideeën op te doen 
voor hun lessen over gezondheidsbewustzijn en 
calisthenics. Jermaine en Dennis hebben een 
superleuke dag gehad en hopen op een vervolg.  
 
 
 
 
 
 
Cultuurklas Diever presenteert: Antigone | 27 juni, 19.00 uur 
 

 



 

 
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. 

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

23-06 
 
22-06 
 
23-06 

havo, atheneum, VG+ klas 1, 2 mentoruitje Slagharen 11 juli 
 
klas 2 keuzevak op andere school in klas 3 
 
uitnodiging voorstelling Antigone 27 juni 

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

