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 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 

 
Informatie 
 
Het 45-minutenrooster 
Vanaf 7 februari start het tweede gedeelte van het schooljaar. Dat betekent dat er 
roosteraanpassingen zullen zijn. Naast die aanpassingen gaan we werken met een 
lesrooster van 45 minuten. We kiezen hiervoor, omdat we dan meer tijd en ruimte creëren 
voor het persoonlijk begeleiden van leerlingen. We hebben gemerkt dat er behoefte is om 
vaker met elkaar contact te hebben over (motivatie voor) school, je planning en je 
welbevinden. 
 
Hieronder vindt u de lestijden voor de verschillende deelscholen: 
 

 
 

 
 
 

 

Virtuele open dagen groep 8 | Meppel 
Vandaag starten onze virtuele open dagen. Via onze website kunnen groep 8-leerlingen en 
hun ouders/verzorgers een digitaal kijkje nemen op Stad & Esch Meppel. Hierdoor zijn al 
onze leerlingen in Meppel vandaag na het 5de uur vrij.  
 



Versoepeling quarantaineregels 
Tijdens de persconferentie op dinsdag 25 januari zijn aanpassingen bekendgemaakt over 
de quarantaineregels voor het voortgezet onderwijs. Meer informatie hierover is te vinden 
in deze brief die naar u en al onze leerlingen is verstuurd. 
 

 
Nieuwe conciërge  
Sinds deze week is Jeremy van Ommen gestart als conciërge 
op Stad & Esch Meppel. Wij heten Jeremy van harte welkom 
op onze school en wensen hem veel plezier en succes met 
zijn nieuwe baan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Business4Students event verplaatst naar 1 juni 2022 
In eerdere paperclips kon u meer lezen over het Business4Students event. Om een grotere 
kans te maken om het event door te laten gaan met het daarbij behorende publiek, heeft 
de organisatie besloten om de datum te verplaatsen naar woensdag 1 juni 2022. 
 
De studenten die uiteindelijk gaan pitchen, krijgen een volledig programma gericht op 
ondernemerschap aangeboden op weg naar Business4Students. 
 
Het programma voor de pitchers bestaat uit: 
 
·     Het aanleveren van de pitchfilm, van 1,5 minuut, vóór 15 maart 2022 (let op: 
      aanmelddatum is verlengd!) 
·     Twee masterclasses op 4 april (online) en 20 april (fysiek) over het maken van een 
      businessplan & marketing, aangeboden door de organisatie ‘ik ben Drents 
      Ondernemer’ 
·     Een pitchtraining tijdens de masterclasses 
·     Het Business4students event op 1 juni.  
 
Tijdens het event kan het volgende gewonnen worden: 
× Coach (ervaren ondernemer) die na het event in minimaal twee afspraken de student 

begeleidt. 
× Er worden 3 studenten geselecteerd, die een half jaar studentstarterbegeleiding 

winnen van ‘ik ben Drents Ondernemer’. Dit bestaat uit maandelijks een persoonlijk 
business development gesprek, tweewekelijks een stand-up met ondernemers en mede 
studentstarters en toegang tot ‘Academy events’. 

× Tot slot wint de beste pitcher een cheque van 500 euro, aangeboden door de 
Rabobank MSS, die geïnvesteerd moet worden in het (nog te starten) bedrijf van de 
ondernemende student 

 
 
 

 

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

https://includable-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2x/762/ba426ce6196a-007dc007ca/o2122287-quarantaine-versoepeling.pdf
https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders


Stad & Esch & wat hebben we beleefd 
 
Uitreiking groepsstage certificaten 
Op donderdag 27 januari zijn de derdejaarsleerlingen van de Praktijkschool in het zonnetje 
gezet. Leerlingen die hun groepsstage succesvol hebben afgerond kregen hun certificaat 
overhandigd door Cristel van Doorn (stagebureau) en Afie Werkman (stagebegeleider). De 
leerlingen hebben bij verschillende bedrijven in en om Meppel gewerkt aan algemene 
werknemersvaardigheden. Leerlingen hebben hier vaardigheden laten zien, die wij in de 
reguliere lessen niet zien. Om individueel op externe stage te mogen is een goede 
groepsstage een voorwaarde. De leerlingen zijn al gestart met hun individuele stage. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
& in de media…  
 
Huis-aan-huisbijlage 2022 
Heeft u Stad & Esch gespot in de krant? Onze huis-aan-huisbijlage was te vinden in de 
Meppeler Courant van 26 januari. Nog niet gelezen? Klik hier om de bijlage in pdf te 
openen. Veel leesplezier! 

 

 
 

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

21-01 
21-01 
 
21-01 

vwo 4 profielkeuze 
havo 4 HanzeXperience 27 januari 
 
DH4A HanzeXperience 27 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.nl/wp-content/uploads/2022/01/HAH-2022.pdf
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post

