
weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
10|09|2021 

reacties zijn welkom: 
paperclipvoorouders@stadenesch.nl 

Informatie 

Agenda  
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki. Deze is 
aangevuld tot aan de kerstvakantie. Binnenkort kunt u deze ook bekijken via de app. 

Lyceum 6 t/m 10 september tl klas 1 t/m 4: kennismakings- en 
startgesprekken 

Beroepencollege 14 & 15 september 
13 september 
14 september 

klas 1: kennismakingsgesprekken 
klas 3: kennismakingsgesprekken 
dienstverlening klas 4: 
kennismakingsgesprekken 

Praktijkschool 14 september klas 1: kennismakingsgesprekken 

Diever 20 september klas 1 t/m 5: ouderavond 

Gratis Mr. Chadd voor uw kind | ouders bovenbouw havo/vwo 
Uw kind kan het aankomende schooljaar dankzij school 
gebruikmaken van Mr. Chadd! Door middel van een app helpt een 
coach van Mr. Chadd uw kind bij het maken van het huiswerk. 
Bent u van huis of weet u het ook even niet meer, dan staan de 
coaches klaar om uw kind on-demand te helpen bij prangende 
vragen, op iedere plek en op ieder moment uw kind dat nodig 
heeft. Op deze manier biedt Mr. Chadd samen met school altijd 
de ondersteuning die uw kind nodig heeft bij schoolwerk.  

Wilt u meer weten? Op de volgende momenten legt Mr. Chadd u graag uit hoe het werkt! 
Alle bijeenkomsten starten om 19.00 uur en zijn omstreeks 19.30 uur afgelopen. 

× 13 september: Klik hier om deel te nemen 
× 16 september: Klik hier om deel te nemen 
× 20 september: Klik hier om deel te nemen 
× 23 september: Klik hier om deel te nemen 
× 27 september: Klik hier om deel te nemen 
× 30 september: Klik hier om deel te nemen 
× 4 oktober: Klik hier om deel te nemen 

PTA’s op de schoolwiki | ouders bovenbouwleerlingen 
De pta’s (bovenbouw) voor dit schooljaar zijn definitief gemaakt. De pta’s worden 
aangeleverd bij de inspectie en staan al op de schoolwiki. Klik hier om op de pagina met 
de pta’s te komen. Het examenreglement dat hier staat wordt nog aangepast. 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://stadenesch.schoolwiki.nl/docs#examens
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmYzM2U0YmItYTI5Mi00ZDJhLWFkZmUtZGU1N2JlYTc5NTI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22931531e7-5560-48e5-becb-dadc34f643e7%22%2c%22Oid%22%3a%22080cabd8-a2ec-4b35-850f-a703fd396f64%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA4MWUxYjktMTE4My00MmNkLWI1MWQtNDI1ZGZjMmJjMzE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22931531e7-5560-48e5-becb-dadc34f643e7%22%2c%22Oid%22%3a%22080cabd8-a2ec-4b35-850f-a703fd396f64%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ3YjVlNTEtOGNmYi00ZmNkLWFkNDctZWM1ZjE3NWVhYTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22931531e7-5560-48e5-becb-dadc34f643e7%22%2c%22Oid%22%3a%22080cabd8-a2ec-4b35-850f-a703fd396f64%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI0Y2EyNzItZTJkNy00MDlkLTg1Y2YtZGIxYWQ3OTQ5Njc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22931531e7-5560-48e5-becb-dadc34f643e7%22%2c%22Oid%22%3a%22080cabd8-a2ec-4b35-850f-a703fd396f64%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhmZTlmMzUtODYxOS00Y2Y2LTgwMmItMmI3MTgzZTk4NzJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22931531e7-5560-48e5-becb-dadc34f643e7%22%2c%22Oid%22%3a%22080cabd8-a2ec-4b35-850f-a703fd396f64%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZhOWU3MzUtMWI1OS00ZjM2LWFhYTQtM2IwZWEyOTU1YzJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22931531e7-5560-48e5-becb-dadc34f643e7%22%2c%22Oid%22%3a%22080cabd8-a2ec-4b35-850f-a703fd396f64%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQyOWUzNTAtZWUyNS00MTM1LTk0MTAtN2E2ZDYzZjIxNzk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22931531e7-5560-48e5-becb-dadc34f643e7%22%2c%22Oid%22%3a%22080cabd8-a2ec-4b35-850f-a703fd396f64%22%7d


Webinar DUO - Studiefinanciering: hoe werkt het?  | ouders eindexamenleerlingen 
Een studie kiezen, wel of niet op kamers? Hoe gaan we die studie financieren? Hoe zit dat 
eigenlijk met de studiefinanciering tegenwoordig? Is dat allemaal ‘leenstelsel’ geworden? 
Krijgt uw kind nog een bijdrage van de overheid of moet u als ouder de studie zelf betalen? 

Gaat uw zoon of dochter volgend jaar studeren aan een hogeschool of universiteit dan is 
het verstandig om op tijd te kijken naar de financiële gevolgen. Om u van alle informatie te 
voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een webinar op donderdag 30 
september om 19.30 uur. In ongeveer drie kwartier krijgt u alle informatie over de 
(toekomstige) studiefinanciering van uw kind. Tijdens het webinar heeft u gelegenheid 
vragen te stellen aan medewerkers van DUO. 

Het webinar is gratis en u hoeft niets op uw computer te installeren. Alleen inschrijven met 
uw e-mailadres is voldoende. Klik hier om u aan te melden. 

Presentatie ouderavonden Lyceum leerjaar 2 en 3  
In de afgelopen weken hebben de ouderavonden plaatsgevonden voor ouders/verzorgers 
van onze leerlingen van de onderbouw van het Lyceum. We delen graag de presentaties 
van die avonden in PDF met u, dan kan u ze nog eens inzien. 

× ouderavond leerjaar 2 (havo, atheneum, vwo+/gymnasium) 
× ouderavond leerjaar 3 (havo) 
× ouderavond leerjaar 3 (atheneum, vwo+/gymnasium) 

Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 

Beroepencollege 03-09 klas 4 stage 

Diever 03-09 klas 1 t/m 5 Huiswerk op School (HopS) 

Stad & Esch & wat hebben we beleefd 
& fotograferen maar!  
Sinds dinsdag kunnen 
leerlingen op Stad & 
Esch leren 
fotograferen met een 
DSLR camera, oftewel 
een échte 
spiegelreflexcamera. 
In combinatie met de 
flitsset, greenscreen 
en professionele 
software in lokaal 
B2.01 levert dit vast 
en zeker een heleboel 
creatieve foto’s op!  

https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het-2021.jsp
https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2021/09/PPT-ouderavond-leerjaar-2-2021-2022.pdf
https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2021/09/PPT-ouderavond-leerjaar-havo-3-2021-2022.pdf
https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2021/09/PPT-ouderavond-leerjaar-athenuem-vwo-gymnasium-3-2021-2022.pdf
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


In de media
Calisthenics in KVLO vakblad  
Deze week is editie 6 van het KVLO vakblad voor docenten lichamelijke opvoeding 
uitgekomen. Jermaine Lubbers, onze docent lo, had de eer om een artikel te schrijven over 
calisthenics. In het kader van het lokaal sport akkoord Meppel waarin hij Stad & Esch 
vertegenwoordig in de werkgroep Inclusief Sporten, is dit artikel geschreven. 

Wij zijn online te vinden via onze website en op Facebook, Instagram, Twitter en Vimeo. 

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://mcusercontent.com/6801c376eb6fa2f46e43b175f/files/f0062aab-08fc-815e-f23e-0590c77235c7/20210907_artikel_Calenetics.pdf
mailto:oudersdigitaal@stadenesch.nl
https://stadenesch.nl/
https://www.facebook.com/stadenesch/
https://www.instagram.com/stadenesch/
https://twitter.com/stadenesch
https://vimeo.com/stadenesch



