
 
  weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 26|11|2021 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 
 
Agenda  
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki en via de app. 
 

 
Aangescherpte coronamaatregelen  
Op 23 november heeft u deze brief ontvangen over de aangescherpte coronamaatregelen. 
Daarin wordt onder andere vermeld dat de 1,5 meter maatregel weer van kracht is tussen 
leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers onderling. Ook zijn de vaste looproutes 
weer van kracht. Mochten er na de persconferentie van vanavond nieuwe maatregelen van 
kracht zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd via onze app. 

Inmiddels een open deur, maar we blijven erop hameren: probeer uw zoon/dochter te 
(blijven) herinneren aan onze uitgangspunten en zorg ervoor dat uw kind(eren) regelmatig 
een zelftest afnemen. Deze zijn te verkrijgen bij onze conciërges.  

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen is ook het coronaprotocol bijgewerkt 
en goedgekeurd door de GMR. Klik hier om het coronaprotocol te openen. 
 

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
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tl 2 Deltion Discover verplaatst naar februari 2022 
aangescherpte coronamaatregelen  
 
klas 2 Deltion Discover verplaatst naar februari 2022 
klas 4 Horeca Bakkerij & Recreatie lessen bakkerij in 
Hoogeveen 
aangescherpte coronamaatregelen 
 
P3A P3B Deltion Discover verplaatst naar februari 2022 
aangescherpte coronamaatregelen 
 
DBKT2A Deltion Discover verplaatst naar februari 2022 
aangescherpte coronamaatregelen 
 
klas 2 Deltion Discover verplaatst naar februari 2022 
aangescherpte coronamaatregelen 

 
 
Stilte- en studielokaal verplaatst 
In de vorige paperclip informeerde we u over het stilte- en studielokaal voor 
examenleerlingen. Sinds maandag 22 november is dit lokaal verplaatst van C0.06 naar 
C0.19. Hiermee blijft een van de grotere lokalen beschikbaar voor de lessen en ontstaat er 
een stiltehoek rondom C0.19 en de mediatheek. 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://includable-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2x/73e/7fa48aa0a3fc-0071703d64/o21220139-aangescherpte-coronamaatregelen.pdf
https://mcusercontent.com/6801c376eb6fa2f46e43b175f/files/14a7be35-7dd7-7c73-f437-8ee0702e403d/20211123_coronaprotocol.pdf
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


Nederlands docent Robert Koobs ‘Verbind Nederlands met de actualiteit, met het leven 
en met andere vakken.’ 
 
Magazine Nieuw Nederlands Zeven 
 

‘Alles staat juist in verbinding met elkaar: de onderwerpen en 
vaardigheden die leerlingen op school leren, hebben alles te 
maken met het nu, met hun eigen leefwereld en met andere 
vakken. Daarom vind ik het belangrijk ze dat actief te laten 
ervaren. Zo koppel ik voor literatuur boeken graag aan een 
actueel maatschappelijk thema, en de verwerking organiseer 
ik samen met andere vakken.’ 
 
Klik hier om het hele gesprek met Robert te lezen. Of luister 
naar het verhaal van Robert in de podcast Tussenuur met 
Noordhoff: Stimuleren van het leesonderwijs. 
 

 

Stad & Esch & wat hebben we beleefd  
 
Examenleerlingen dans bezoeken Revolt  
Donderdagavond 18 november, zijn 24 examenleerlingen dans uit Diever en Meppel naar 
een voorstelling in Zwolle geweest. Het was de voorstelling ‘Revolt’ van het Maastheater. 
Deze danstheatervoorstelling gaat over opstand, peer pressure en protesteren. Over 
kritisch blijven nadenken versus jezelf verschuilen achter de groep. Over leugens van grote 
wereldleiders en het collectief ontkennen van de waarheid. Vragen als: Durf jij op te komen 
voor je mening? Ga jij de straat op voor jouw idealen? Ben je een wereldverbeteraar, een 
calimero of een struisvogel? En durf jij te zeggen wat anderen niet durven? passeerde 
allemaal de revue. Zoals de makers zelf aangeven is Revolt een wake-up call, een oproep 
aan alle jonge mensen om hun stem te laten horen, hun authentieke zelf te blijven en een 
verschil te maken, want; ‘verandering begint bij jezelf en elke grote beweging is klein 
begonnen.’  
 
De inhoud en vormgeving van de voorstelling maakte indruk op de leerlingen. Naar 
aanleiding van het thema van deze voorstelling gaan de leerlingen nu zelf aan de slag in de 
vorm van een duet! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mcusercontent.com/6801c376eb6fa2f46e43b175f/files/16cf4cdc-6458-dbf2-c1ee-e41e188a7bcb/20211126_Robert_Koobs.pdf
https://stadenesch.us16.list-manage.com/track/click?u=6801c376eb6fa2f46e43b175f&id=49f0f2beec&e=0baa3edbf8


Sportklas Diever bezoekt Corpus 
Op woensdag 24 november was de sportklas 
uit Diever te gast bij sportschool Corpus.  
De doelstelling was om activiteiten te 
ervaren binnen de sportschool en te leren 
over de opbouw van een training, namelijk: 
een warming-up, activiteit en cooling down.  
  
De leerlingen werden eerst wegwijs gemaakt 
op de cardio apparaten om het lichaam op te 
warmen. Daarna kregen ze een HIIT-training 
en als afsluiting een cooling down met rek- 
en strekoefeningen. Iedereen was moe, 
voldaan en hadden veel plezier beleefd!  
 

De volgende activiteit van de sportklas is skiën in Wezeperbrug (we hopen dat dit door kan 
gaan). 
 
Enthousiaste leerlingen bij het unihockey toernooi klas 1 Diever 
De afsluiting van het spel unihockey vond plaats door middel van een toernooi. In de lessen 
is er aandacht besteed aan het leerdoel, zelfstandig een unihockeywedstrijd kunnen spelen 
met de daarbij behorende regels. Het 4de en 5de uur waren de voorrondes per klas en het 
6de uur de finales. 
  
Team ‘Univé’ met: Youri, Fleur en 
Jachim, uit klas D1BKT1a, waren 
uiteindelijk de winnaars.  
Op de tweede plek eindigde team 
‘De Olijfjes’ met: Jayden, Olaf, Isa, 
Demi en Vita en op de 3de plek 
team ‘Hockey met een stokkie’ 
bestaande uit: Sven, Max, Elise, 
Djoy en Emma. Deze beide teams 
kwamen uit klas D1HA1a. Er werd 
sportief gestreden en de 
leerlingen gaven aan een plezierig 
toernooi te hebben gehad! 
 
Voorronde Deutscholympiade 2022: leerling door naar de finale! 
Aan de HAN te Nijmegen vond de tweede voorronde van de Deutscholympiade plaats. De 
leerlingen uit vwo 4, Anna Sophie Lok, Aniek van Vilsteren en Lukáš Baranovič, reisden 
onder begeleiding van Anna-Laura Swart (stagiaire Engels op locatie Diever) af naar 
Nijmegen. Ze kregen een uitdagend programma voorgeschoteld: eerst maakten ze een 
leestoets en een luistertoets op B1- en B2-niveau. Daarna volgde een groepsopdracht 
waarbij de leerlingen oplossingen moesten zoeken voor problemen als 'Plastik im Meer', 

'Plastik in der Natur' en 'Stau'. De 
leerlingen hebben prima 
prestaties geleverd en Lukáš werd 
winnaar op B2-niveau. Hij gaat op 
25 maart deelnemen aan de 
landelijke Deutscholympiade op 
het Goethe-Institut in Amsterdam. 
Alle deelnemers kregen naast hun 
prachtige cijferlijsten een boek 
cadeau. Een mooie beloning voor 
hun inzet en prestatie. Gut 
gemacht! 
 



 
Blog door Jennita Troots | docent Engels 
 

 
Ouders 
Als docent vind ik ouders één van de grootste uitdagingen in mijn vak. En om eerlijk te zijn; 
soms ook gewoon het meest frustrerend. Op de één of andere manier zijn ouders steeds 
mondiger geworden en vinden ineens van alles van het onderwijs en van hoe er met hun 
kind wordt omgegaan. Het lijkt wel alsof er geen vertrouwen meer is in ons docenten of in 
scholen. Hoe anders was dit toen ik nog op school zat. Mijn ouders wisten eigenlijk niets, 
want ik vertelde ze niet veel. De enige info die ze kregen was wat ik af en toe vertelde en 
die twee keer per jaar dat ze naar school konden voor de 10-minutengesprekken, maar dat 
was het dan ook wel. Als ik op school iets had uitgehaald en daar straf voor had gekregen, 
dan vertelde ik dit echt niet thuis, want dan kreeg ik thuis nogmaals de wind van voren. 
Tegenwoordig wordt de docent op het matje geroepen, in plaats van het kind. Rare wereld 
toch?! 
 
Cijfers kregen mijn ouders alleen te zien op het rapport. Hoe anders is dit nu met systemen 
als Magister… Ouders weten soms eerder dan het kind zelf wat voor cijfer ze gehaald 
hebben. Dit is toch eigenlijk niet ok?! Een kind moet toch zelf vol trots kunnen vertellen wat 
voor een goed cijfer hij/zij gehaald heeft. Of juist dat slechte cijfer niet vertellen, want: ‘Ik 
doe volgende keer extra mijn best en dan gaat mijn gemiddelde wel weer omhoog.’ Wat 
niet weet, wat niet deert. Maar nee, ouders zitten er bovenop. En zeker niet alleen met 
cijfers. Er zijn ouders die de docent de schuld geven van de onvoldoendes van hun kind, of 
de toets is niet goed óf het ligt aan de klas… Het ligt in ieder geval niet aan hun prinsje of 
prinsesje. 
 
Er zijn ook ouders die steevast zeggen: ‘Dat doet mijn kind niet’. Bij deze groep heb ik altijd 
de neiging om eens een lesje te filmen, om te kunnen laten zien wat hun kind doet. Maar ja, 
dat mag dan weer niet, maar helaas lijkt het woord van de docent niet genoeg, want: hun 
kind doet dat niet.  
 
Maar hoe komt dit? Waarom bemoeien ouders zich zo met het onderwijs? Waarom lijkt het 
af en toe wel alsof ze ons niet vertrouwen? Waarom geloven ze blindelings het verhaal van 
hun kind? We weten toch allemaal wel dat kinderen zich soms heel anders voordoen dan 
dat ze zijn? Dat er kinderen zijn die thuis heel anders zijn dan op school? En dat mag ook, 
dat hoort bij de leeftijd, maar het zou wel fijn zijn als wij, als volwassenen, een front 
vormen. Niet tegen het kind, maar met het kind en met duidelijke grenzen en de 
boodschap: ‘soms heb je gewoon te luisteren en hoef je niet overal een discussie van te 
maken.’ 
 
Misschien ben ik ouderwets, maar ik zou wel weer terug willen naar die tijd dat ouders hun 
kind leren dat ze best (wat meer) ontzag mogen hebben voor volwassenen. Niet alleen 
voor docenten, maar ook voor de politie bijvoorbeeld. Bedenk dat je als ouder een 
voorbeeld bent voor je kind, door te laten zien dat je overal een discussie van kan maken; 
met de politie over die snelheidsovertreding (terwijl je toch echt zelf te hard reed), met de 
docent over die onvoldoende (terwijl het kind echt niets heeft gedaan ter voorbereiding). 
Op die manier leer je jouw kind dat dit dus ok is en volgens mij moeten we dit niet willen! 
Het is zeker mooi dat ouders betrokken zijn bij het kind, maar bedenk wel of je betrokken 
bent ten behoeve van het kind of ten koste van het kind. En als je als ouder graag een stem 
wilt hebben, nodig ik je uit een actieve rol in de school aan te nemen, bijvoorbeeld in de 
medezeggenschapsraad. 
 
Tot slot wil ik eindigen met een positieve noot door alle lieve, betrokken ouders te 
bedanken die in ons vertrouwen en geloven dat wij altijd het beste voor hebben met hun 
kind! Deze ouders zijn er (gelukkig) ook zeker. Dit zijn de ouders met wie we het samen 
doen. Ik ben het onderwijs in gegaan, omdat ik een passie heb voor het werken met 
jongeren en ervan overtuigd ben dat elk kind kan groeien en leren en dat elk kind uniek is 



en talenten heeft. Ik zal ook best fouten maken en er zijn vast en zeker zaken die ik anders 
zou kunnen doen, maar geloof mij; alles komt uit een goed hart en met de wil om de 
leerlingen te helpen. 

 

 

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. 
 


