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 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 

 
Informatie 
 
Ouder-tevredenheidsenquête 
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe tevreden u bent over onze school. U kunt 
daarom binnenkort in de Stad & Esch app de ouder-tevredenheidsenquête invullen. De 
resultaten van de tevredenheidsenquête zijn na afloop van de enquêteperiode zichtbaar 
op de website: scholenopdekaart.nl en vanzelfsprekend brengen wij u ook via de paperclip 
voor ouders op de hoogte van de uitkomsten. 
 
Nieuwe openingstijden mediatheek 
Sinds deze week zijn de nieuwe openingstijden ingegaan van onze mediatheek. Met de 
komst van mediathecaris Mirjam Vogel is onze mediatheek nu elke dag geopend van 09.30 
tot 16.00 uur. Uw zoon/dochter kan hier naast boeken lenen ook in alle rust lezen, huiswerk 
maken en studeren. 
 

 
Webinar studiefinanciering en andere geldzaken | Voor ouders van 
eindexamenleerlingen havo/vwo  
De afgelopen maanden heeft de Universiteit van Wageningen verschillende webinars 
gegeven over diverse aspecten van studiekeuze en studeren gericht aan ouders met een 
kind in de bovenbouw havo/vwo. Op 16 maart van 19.30 tot 20.30 uur wordt het laatste 
webinar van dit schooljaar gegeven over de (nieuwe) studiefinanciering en andere 
geldzaken.  
 
Tijdens dit webinar zijn er ook twee studenten die hun persoonlijke ervaringen delen. De 
onderwerpen die o.a. aan bod komen: 
× Wat kost studeren? 
× Hoeveel ouderbijdrage is redelijk? 
× Hoe ziet de nieuwe studiefinanciering er mogelijk uit? 
× Hoe zit het met hypotheek en studieschuld? 
 
Het laatste webinar van dit schooljaar, op 16 maart 19.30 - 20.30, gaat over de (nieuwe) 
studiefinanciering en andere geldzaken. Deelnemen? Klik dan hier om u kosteloos aan te 
melden. 
 

stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
Bezoek uit België: schrijfster Annelies Verbeke 
Ieder jaar lezen de leerlingen uit vwo 5 een boek in het kader van het vakoverstijgende 
project Spieghel Historiael. Dit jaar is dat het boek Dertig dagen van Annelies Verbeke. 
Deze Vlaamse schrijfster was helemaal uit Gent gekomen om met onze leerlingen in 
gesprek te gaan. Zelfs stormschade op het spoor kon haar niet tegenhouden en na vijf uur 
treinen kon de stormvloed aan vragen beginnen. In de eerste ronde vertelden de leerlingen 

 

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

scholenopdekaart.nl
https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://channel.royalcast.com/wur/#!/wur/20220316_1


over hun workshops en stelden daaraan gerelateerde vragen. Emoties, vogels, luisteren en 
de kracht van muziek, het kwam allemaal voorbij. In de tweede ronde was het tijd voor 
meer persoonlijke vragen. Hier draaiden de vragen om de verwerking van persoonlijke 
ervaringen, inspiratiebronnen en karaktereigenschappen in het uiteenlopende werk van 
Verbeke. Onvermoeibaar en zichtbaar enthousiast bleef ze twee uur lang in gesprek met 
onze leerlingen, die met een bak aan nieuwe kennis en inspiratie verder gaan werken aan 
de workshops voor de avond van 29 maart, wanneer zij hun ouders gaan onderdompelen in 
de meest uiteenlopen thema's. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

3de plaats voor BWI-leerlingen vakwedstrijd ‘tiny house’ 
Op dinsdag, woensdag en donderdag namen de vierdejaars vmbo-leerlingen met het 
profiel Bouwen, Wonen & Interieur deel aan de ‘Tiny House scholen vakwedstrijd 2022’ in 
Ruinen. Deze wedstrijd werd georganiseerd door Bouwmensen. Alle deelnemende BWI-
klassen uit de regio kregen de kans hun eigen ontworpen tiny house te bouwen van 
circulair bouwmateriaal. De wedstrijd werd gisteravond afgesloten met een prijsuitreiking. 
Onze Stad & Esch-leerlingen hebben een mooie 3de plaats behaald en daarmee een leuk 
geldbedrag gewonnen. 

 
 



Efteling excursie voor HBR-leerlingen 
Donderdag zijn de vierdejaars Horeca, Recreatie & Bakkerij-leerlingen op excursie geweest 
naar de Efteling. Het profieldeel recreatie kon, aan de hand van opdrachten maken in het 
park, zo mooi gekoppeld worden aan de praktijk. Een geslaagde en zonnige dag! 
 

 
 
 
NOSstories op bezoek 
Onze tweedejaars uit vwo+/gymnasium kregen 
deze week bezoek van NOSstories, het 
Instagramaccount van de NOS voor jongeren.  
 
Twee redacteuren gaven een gastles en gaven 
de leerlingen een kijkje achter het (maken van) 
nieuws. Welke nieuwsonderwerpen brengen ze, 
hoe maken zij hierin hun keuzes en hoe 
checken zij of nieuws en beelden van nieuws 
die binnenkomen op de reactie ook echt zijn? 
Vooral dit laatste aspect vonden de leerlingen 
interessant, omdat zij veel worden 
geconfronteerd op de sociale media met 
filmpjes waarvan ze zich afvragen of deze wel 
waar zijn. Maar ook dit kritisch zijn op bronnen 
is voor hen een belangrijke vaardigheid bij de 
onderzoeksprojecten die de leerlingen doen op 
vwo+/gymnasium. 
 
Het was een actieve en interessante gastles 
voor beide partijen. De leerlingen konden zelf 
ook onderwerpen aandragen voor stories waar 
zij behoefte aan hadden. Dus wie weet zien we 
binnenkort een onderwerp uit onze regio of 
meer achtergronden over de situatie in 
Oekraïne terug in hun stories. Want ondanks 
dat de leerlingen al veel bleken te weten over 
de huidige oorlogssituatie wilden zij nog graag 
meer weten over hoe het nu zo ontstaan was. 
 



Debat ihkv de verkiezingen | Diever 
Gisteren zijn de leerlingen van havo 4 (in het kader van het vak maatschappijleer) in de 
kantine van Stad & Esch Diever in debat geweest met vertegenwoordigers van de 
gemeente Westerveld. Dit debat werd georganiseerd door de bibliotheek Diever in het 
kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. De leerlingen moesten 
zelf een politieke partij ‘oprichten’ met een eigen partijprogramma. Partijstandpunten 
werden uitstekend verwoord en leverden boeiende discussies en gesprekken met politieke 
vertegenwoordigers op. Al met al een boeiende en leerzame politieke ochtend! Als 
afsluiting konden de leerlingen nog hun stem uitbrengen op een partij die in hun ogen het 
beste uit de 'verf' kwam. 
 

 
 
Junior college voor groep 8-leerlingen  
Vanmiddag vond het junior college plaats op Stad & Esch. Tijdens deze activiteit konden 
groep 8-leerlingen een kijkje nemen op onze school en volgden zij verschillende 
proeflessen. Ook wisselden - zoals dat straks in het echt gaat - tussendoor van lokaal en 
docent. Zij werden tijdens deze activiteit begeleid door een aantal Stad & Esch-leerlingen, 
waarvoor grote complimenten! 
 

 

 
 

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Beroepencollege 
 
Eigen weg 
  

03-03 
 
03-03 
03-03  

KT1B dansconcert Move It! 
 
EWE les op dinsdag 
EWG EWL les op maandag 
 

 

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
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