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Informatie 
 

 
Overlijden Sanne Koerselman  
Op 27 april ontvingen we het intens trieste bericht dat onze collega Sanne Koerselman, 
docent biologie, na een ziekbed is overleden, zij was nog maar 30 jaar. Op vrijdag 29 april 
hebben we samen met leerlingen die daar behoefte aan hadden stilgestaan bij haar 
overlijden. Tijdens het eerste lesuur na de meivakantie zijn we met medewerkers van Stad 
& Esch samengekomen in de personeelsruimte om een minuut stilte te houden en werden 
er mooie woorden gesproken door docent biologie Leo Karper.  
 
Wij zullen Sanne blijven herinneren als een lieve, sprankelende en talentvolle collega die 
heel betrokken was bij haar leerlingen. In de personeelsruimte hebben we een mooie 
gedenkplek voor haar ingericht. 
 
Eindexamens van start  
De meivakantie zit erop en we gaan de laatste periode in van schooljaar 2021 - 2022. Dit 
betekent voor onze eindexamenleerlingen dat de Centraal Examens zijn begonnen. De 
topsporthal is weer omgebouwd tot het zenuwcentrum en gisteren zijn de eerste examens 
gestart voor tl, havo en vwo. De laatste examens voor deze leerlingen vinden plaats op 25 
mei.  
 
Onze vmbo-leerlingen starten op 31 mei met hun flexibele digitale eindexamens, waardoor 
zij pas in juni klaar zullen zijn met tijdvak 1. Hoe dat precies zit wordt in dit artikel van RTL 
Nieuws uitgelegd. Op 15 juni ontvangen alle eindexamenleerlingen de uitslag. 
 
Kortom, een spannende periode waarin veel gevraagd wordt van onze examenleerlingen 
en betrokken docenten. Via deze weg willen wij hen allemaal heel veel succes wensen! 
 

 

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

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

25-04 
25-04 
26-04 
 
26-04 
26-04 
26-04 
10-05 
 
25-04 
26-04 
 
26-04 
10-05 

klas 2 excursie Münster 17 of 18 mei 
havo atheneum vg+ klas 3 bevorderingsnormen 
informatieavond over het gebruik van verdovende 
middelen onder de jeugd in Meppel 10 mei 
tl examenleerlingen informatie CE 2022 
havo en vwo examenleerlingen informatie CE 2022 
klas 1 gezonde leefstijl 
tl 2 Deltion Discover 16 mei  
 
basis kader 2 excursie Münster 19 mei 
informatieavond over het gebruik van verdovende 
middelen onder de jeugd in Meppel 10 mei 
klas 1 gezonde leefstijl 
klas 2 Deltion Discover 16 mei  

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5307491/start-eindexamens-vmbo-havo-vwo
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post


 
Uitnodiging Short Business Meet Up  
1 juni 2022 | 15.30 uur – 18.00 uur | Theaterzaal Stad & Esch | Ezingerweg 52, Meppel  
 
Dit jaar is het inspirerende event Business4students onderdeel van een nieuw concept: 
Short Business Meet Up. Naast de pitches van ondernemende leerlingen/studenten komen 
er twee sprekers; Bastiaan en Thomas Schulski van ALT|2. Zij gaan vertellen hoe zij van 
studentstarters tot succesvolle ondernemers zijn gekomen. Daarnaast deelt Isala hun 
kennis en ervaring over het nieuwe full-electric ziekenhuis, het proces en de circulaire en 
duurzaamheidsaspecten. 
 
Het event is een initiatief van de Regiocampus en wordt georganiseerd door 
onderwijsinstellingen, organisaties en ondernemers in de regio Zuidwest Drenthe en 
Zwolle. Het is een event voor ondernemers, onderwijs, studenten, bestuurders, gemeenten 
en instellingen richt zich op ondernemerschap, kennis en inspiratie. Het vindt plaats op 1 
juni a.s. van 15.30 tot 18.00 uur in onze theaterzaal. 
 
Onze directeur Onderwijs & Personeel Rieka Tuinstra zal alle gasten welkom heten. Naast 
interessante en inspirerende sprekers vinden er daarnaast ook pitches plaats van 
ondernemende studenten, die verbonden worden aan ervaren ondernemers. Het 
programma wordt gepresenteerd door bevlogen presentator en ondernemer Martin 
Schoonheim. Kortom, stimuleer jong ondernemerschap en laat u inspireren! Ga voor meer 
informatie en aanmelden naar de website. 
 

stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
Masterclasses Roek Lips groot 
succes 
Op maandag 25 april heeft 
Roek Lips drie inspirerende 
masterclasses gegeven aan 
leerlingen, medewerkers en 
ouders van Stad & Esch en CSG 
Dingstede in schouwburg 
Ogterop. ‘Wie kies je om te zijn’ 
in een tijd dat niets meer 
vanzelfsprekend is. Tijdens de 
sessies kon er ook worden 
genoten van drie schitterende 
bijdragen van onze leerlingen: 
Carice, Evelien en Finn! 

 
Praktijkschool 
 
 
 
 
 
Diever 
 
 
 
Eigen weg  

 
26-04 
 
26-04 
26-04 
10-05 
 
25-04 
25-04 
10-05 
 
25-04 
26-04 
 
10-05 
  

 
informatieavond over het gebruik van verdovende 
middelen onder de jeugd in Meppel 10 mei 
voorstellen schoolmaatschappelijk werk 
klas 1 gezonde leefstijl 
P3A en P3B Deltion Discover 16 mei 
 
Dt4A informatie CE 
havo 5 informatie CE 
DBK2A en DT2A Deltion Discover 16 mei 
 
EWC stage 2 en 3 juni 
informatieavond over het gebruik van verdovende 
middelen onder de jeugd in Meppel 10 mei 
klas 2 Deltion Discover 16 mei 

https://www.regiocampus.nl/portfolio/business4students/


Examenstunts eindexamenleerlingen 
Dinsdag 26 april was de laatste schooldag voor onze eindexamenleerlingen en dat hebben 
ze niet onopgemerkt voorbij laten gaan…  
 
Sinterklaasviering?! 
De afgelopen twee jaar was het in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk om de 
laatste schooldag op een leuke wijze af te sluiten. Tot grote opluchting van de leerlingen 
kon het dit schooljaar wel. De school was op traditionele wijze ‘versierd’ en de leerlingen 
en medewerkers werden op ludieke wijze ontvangen. Na het derde lesuur werden alle 
leerlingen en medewerkers in de theaterzaal ontvangen waar een uitgesteld 
Sinterklaasfeest werd opgevoerd, waarbij een aantal leerlingen en docenten in het 
‘zonnetje’ werden gezet.  Na afloop van het feest werd alles weer keurig netjes opgeruimd 
en kon iedereen van zijn welverdiende meivakantie gaan genieten! 
 
Papier hier!  
De examenleerlingen van Eigen weg hadden hun eigen examenstunt: De hele school stond 
vol papieren bootjes… 
 
Opnieuw sneeuw in april 
Voor de ingang van het Lyceum lag een pak ‘sneeuw’. Het groot sneeuwkanon dat was 
ingehuurd zorgde ervoor dat er een mooie witte laag voor de school kwam te liggen. 
 

 
 

 

Zorg & Welzijn in de praktijk!  
De sectie Zorg & Welzijn is weer een beetje in de gelegenheid om buitenschoolse 
opdrachten op te pakken! Hieronder een aantal mooie voorbeelden van de afgelopen 
weken: 
  
Sinds vijf weken volgen de leerlingen uit klas 3 Zorg & Welzijn op vrijdagmiddag lessen op 
het Drenthe College. Ze hebben hier lessen in gesprekstechnieken, prikken en ervaren hoe 
het is om zorgvrager te zijn. 
  
Voor de vakantie hebben de leerlingen van het keuzedeel Welzijn, Kind & Jongeren 
geholpen bij de koningsspelen op een basisschool in Meppel. Lekker meespelen met de 
kids, maar ook zeker ondersteunen van de leraren was hun taak. 
  
Daarbij mogen leerlingen om de vrijdagmiddag helpen met activiteiten bij de Noorderboog 
locatie Reestoord. Vandaag hebben vier leerlingen uit K3D nagels gelakt bij ouderen, 
hierop werd veel gehoor gegeven van de bewoners. Wat het voor beide partijen tot een 
klein feestje maakte. 
 
Hopelijk mogen wij onze activiteiten verder uitbreiden om ons interessante vak nog 
levendiger te maken! 
 



 
Koningsspelen 2022 was een groot succes! 
Vrijdag 22 april vonden de koningsspelen plaats in Dwingeloo. De leerlingen van havo 4 uit 
Diever hebben de kinderen uit groep 1 en 2 van CBS De Fontein en OBS Burg. W.A. 
Storkschool een prachtige ochtend doen beleven.  
 
De dag werd geopend met de dans ‘fit top 10’. Daarna kwamen er groepjes langs bij de 
onderdelen zoals stoelendans, blikgooien, zaklopen etc. Al deze onderdelen waren 
voorbereid en werd met veel enthousiasme uitgelegd en begeleid door onze leerlingen. Dit 
deden ze in het kader van het examenprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding.  
 
We kunnen spreken van een geweldige inzet van havo 4 en ze kregen ook terecht een dik 
compliment! 
 

Masterclass KUA voor 
examenleerlingen Kunst 
Algemeen 
Op donderdag 21 april heeft 
voor de examenleerlingen 
havo en vwo Kunst Algemeen 
onze jaarlijkse Masterclass 
KUA plaatsgevonden in de 
theaterzaal in Hart van 
Ezinge. Zij werden door 
Aranka Kuiper en Hans 
Hooijer getrakteerd op een 
verdiepende en interactieve 
les over de theater- en 

muziektheorie die dit jaar wordt behandeld in de examenstof van Kunst Algemeen. Aan de 
hand van iconische klassiekers en moderne stukken van onder andere Stanislavski, Brecht, 
Abramovic, Palestrina, Lully, Schönberg en nog vele anderen kregen de leerlingen een 
praktische opfriscursus om hun analytische vaardigheden aan te scherpen voor het 
aankomende theorie-examen Kunst Algemeen. Kortom: een leerzame middag! 
 
Voorbereidingen op de voorstelling 'Move it!' 
Donderdagmorgen zijn 16 leerlingen van KT1B en H1B naar De Nieuwe Kolk in Assen 
geweest voor het passen van kostuums, het kennismaken met het toneel, het theater en de 
regisseuses van 'Move it!'. 
 
'Move it!' is een 
voorstelling in 
samenwerking met 
Club Guy and Roni 
en het Noord 
Nederlands Orkest 
dat op donderdag 
19 mei wordt 
uitgevoerd in DE 
Nieuwe Kolk. Onze 
leerlingen zijn al tien 
weken elke 
woensdagmiddag 
twee lesuren aan het 
oefenen onder 
leiding van gastdocent Kimberly Dekker. Ze dansen een gemaskerd bal en een liefdesdans. 
Ze zijn enthousiast en doen het ontzettend goed. Kaarten voor deze voorstelling zijn te 
vinden via dnk.nl. Kom kijken! Meer weten over deze voorstelling? Klik hier voor een 
podcast waarin makers en deelnemers vertellen. 

https://www.dnk.nl/agenda-tickets/theater/move-lt/
https://soundcloud.com/noord-nederlands-toneel/move-it


Week van de jonge mantelzorger | 1 t/m 7 juni | activiteiten 
Vanwege de week van de jonge mantelzorgers in de eerste week van juni zijn er voor de 
groep jonge mantelzorgers activiteiten georganiseerd. Hieronder een overzicht welke 
activiteiten en bij wie jonge mantelzorgers zich op kunnen geven. 
 

 



 
Pesten 
Ik heb lang getwijfeld of ik hier wel of niet over moest schrijven, maar heb besloten het 
toch te doen. Het was namelijk 19 april de Landelijke Dag tegen Pesten. Wat mij opviel is 
dat het voorbijkwam in mijn tijdlijn op Facebook, maar verder heb ik er eigenlijk niet veel 
over gelezen of gezien. Het zorgde er in elk geval voor dat ik dacht: ‘Ik ga er toch over 
schrijven.’ Ik heb het al vaker overwogen, maar het blijft een moeilijk onderwerp wat 
ervoor zorgde dat ik in mijn hoofd al bijna een blog af had (zo beginnen mijn blogs vaak, 
ze worden ‘geschreven’ in mijn gedachten tijdens het wandelen met mijn hond), maar dus 
nog niet daadwerkelijk een letter op papier had gezet. Maar nu dan toch…  
 
Pesten wat is het eigenlijk? Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut staat de 
volgende definitie: ‘Pesten is een vorm van agressie waarbij geprobeerd wordt om iemand 
steeds pijn te doen. Dat kan zowel offline als online. Bij pesten zijn verschillende mensen 
betrokken: de pester, de gepeste en de omstanders. De pester heeft vaak een sterkere 
sociale positie dan degene die gepest wordt. Pesten veroorzaakt stress, angst, 
eenzaamheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Pesten stopt niet vanzelf. Het is belangrijk om 
in te grijpen. Pesten kan stoppen als omstanders het afkeuren en de gepeste helpen.’ 
 
Zelf heb ik ervaren wat het met me doet en zonder zielig te willen doen heeft het tot op de 
dag van vandaag nog steeds impact op mij. Op de basisschool was ik een echte streber, ik 
hield echt van school. Totdat ik naar de middelbare school ging. De eerste twee jaar werd 
ik gepest. Ik kan nog steeds geen aanwijsbare reden bedenken waarom eigenlijk, maar ze 
sloten me buiten. Zelf weet ik nog heel weinig van die tijd, wat ik nog wel weet is wat mijn 
moeder mij verteld heeft. Ik kwam bijna dagelijks huilend thuis en wilde niet meer naar 
school. Wat een contrast met het meisje wat ik was op de basisschool. Mijn advies op de 
basisschool was havo/vwo. Zelf dacht ik toen nog, dit wordt zeker vwo. Maar na twee 
ellendige jaren en resultaten die steeds verder kelderden moest er gekozen worden. Ik 
kreeg de keus, ik mocht wel naar het vwo, maar dan moest ik wel aan de bak. Ik 
daarentegen had allang besloten naar de havo te gaan, omdat mijn hele klas naar het vwo 
ging en ik wilde maar één ding: weg uit die groep. Maar ik was al niet meer wie ik was, het 
onbezorgde was allang verdwenen, net als mijn vertrouwen in mensen. Ik heb me 
moederziel alleen gevoeld in die tijd en heb me allesbehalve gesteund gevoeld door de 
docenten op school. Mijn ouders wilden wel naar school en er wat aan doen, maar mochten 
dit van mij absoluut niet. Ik was bang dat dit het alleen maar erger zou maken. In die tijd 
dacht ik ‘dit gebeurt mij nooit meer’ wat resulteerde in een hele harde, stoere buitenkant. 
Eén ding was zeker, ik liet me niet meer raken. 
 
Maar hoe hard ik ook probeer(de) dit uit te stralen, van binnen was en ben ik nog steeds 
enorm onzeker. Nog steeds denk ik vaak dat ik niet goed genoeg ben en probeer ik mij 
continu te bewijzen. Wat nu als volwassene ervoor zorgt dat ik soms compleet over mijn 
eigen grenzen ga. Nog harder werken, nog meer doen, geen nee zeggen, bezig blijven, 
stoer doen, niet laten zien dat je geraakt bent, al met al best vermoeiend af en toe. 
 
Maar waarom schrijf ik dit nu? Wat wil ik hier nu mee bereiken? Ik hoef geen medelijden, 
maar wel aandacht voor het onderwerp. Want het is overal. Ook al denk je van niet of wil je 
het niet zien. En nu nog een stapje erger dan in mijn tijd, want online gaat het door, je kunt 
niet vluchten. Ik hoor vaak volwassenen zeggen: ‘Ach dat is gewoon een beetje plagen, dat 
kun je geen pesten noemen.’ Maar besef dat je het daarmee goedkeurt. Ook al denk je dat 
het om een plagerijtje gaat, als degene het voelt als pesten moeten wij als volwassenen 
hier iets mee. Wij moeten zorgen dat het kind zich gezien en gehoord voelt. De gepeste zal 
misschien weerbaarder moeten worden en de pester zal mijns inziens aangepakt moeten 
worden. Maar ook andere klasgenoten moeten hierbij betrokken worden, lijdzaam toezien 
is ook niet ok. 

 

Blog door Jennita Troost | docent Engels 
 



 
Zoals gezegd heb ik me als kind enorm alleen gevoeld en ik hoop alleen maar dat mijn 
leerlingen mij in elk geval genoeg vertrouwen om naar mij toe te komen als er iets speelt. 
Zelf zorg ik dat ik het bespreekbaar maak. Dit jaar heb ik een klas waarbij het 
groepsgevoel ver te zoeken is. Of er echt gepest wordt durf ik niet te zeggen, maar er 
hangt zeker geen veilige sfeer. Ook al zie ik deze klas maar één keer per week ik maak het 
keer op keer weer bespreekbaar. Ik zeg niet dat het daarom niet gebeurt, maar ik hoop wel 
dat ik duidelijk maak dat ik het niet tolereer en dat de leerlingen die zich niet prettig voelen 
dit tegen mij durven zeggen.  
 
Mijn vraag aan iedereen is dan ook: steek je kop niet in het zand, maar kijk en luister goed. 
Niet alleen richting mijn collega’s, maar ook naar ouders; denk niet ‘mijn kind doet dat niet’, 
want je bent er niet bij als je kind op school is. Je weet niet hoe je kind dan doet. Ik ben 
ervan overtuigd dat wij als volwassenen hier meer aan zouden kunnen doen. Door beter te 
kijken en beter te luisteren en ervoor te zorgen dat kinderen zich gezien en gehoord 
voelen. Wij moeten de grenzen stellen, wij moeten het bespreekbaar maken. Elk kind heeft 
een rol in een groep en voor de gepeste kan dat het verschil maken. Als ik destijds het 
gevoel had gekregen dat mijn docenten of klasgenoten mij gesteund hadden of een keer 
voor mij waren opgekomen dan had het me sterker laten voelen. Ik was alleen en voelde 
van geen enkele kant steun en geloof mij dat doet wat met je zelfvertrouwen. Als je op die 
leeftijd al dagelijks het gevoel hebt dat je niet ok bent zoals je bent dan laat dit diepe 
littekens achter. Los van welk protocol of wat dan ook zou ik als klein meisje van 13 dit 
willen zeggen tegen de gepeste: Je hoeft het niet alleen te doen, zoek hulp! Bij je ouder(s), 
vrienden, docenten, maatschappelijk werk op school, zoek hulp! 
 
De pesters: wat er ook met je aan de hand is waarom je dit doet, zoek iemand op die je 
vertrouwt en maak bespreekbaar wat je dwars zit. Het wordt niet beter door anderen het 
leven zuur te maken. Denk altijd het volgende voordat je iets doet: ‘Wat gij niet wilt dat u 
geschiedt, doet dat ook een ander niet’. Besef dat je iemand echt kapot kan maken. 
 
De omstanders: Niets doen is geen optie! Grijp in als je iets ziet gebeuren wat niet ok is. 
Bedenk hoe jij je zou voelen. Laat zien dat dit gedrag in jullie groep/klas niet geaccepteerd 
wordt. En schakel hulp in als het niet lukt. 
 
De ouders: Maak het bespreekbaar met je kind zonder te oordelen en in te vullen. Je weet 
niet wat de rol van jouw kind is. Maar zorg dat hij/zij begrijpt wat de gevolgen kunnen zijn.  
 
De professionals: Steek je kop niet in het zand en denk niet dat het niet gebeurt. Probeer 
altijd ogen en oren open te houden en vertrouw op je gevoel. Als het niet goed voelt is dit 
het vaak ook niet en doe hier dan iets mee! 
 
Wil je hier nu meer over lezen? Ga dan naar:  https://www.nji.nl/. 
 

 
& in de media… 
 
Iedere dag ‘examenvraag van vandaag’ op meppelercourant.nl! 
De examens voor tl, havo en vwo zijn gisteren begonnen. De 
Meppeler Courant publiceert in de periode van 12 tot en met 
25 mei iedere dag een examenvraag die wordt ingestuurd 
door Stad & Esch. Gisteren stond onder andere het examen 
Duits voor onze havo-leerlingen op het programma. Docent 
Karin Prins selecteerde daaruit één vraag en gaf het juiste 
antwoord. Benieuwd hoe het met uw kennis van het vak Duits 
zit? Klik dan hier om de examenvraag te maken! 
 
Later vandaag wordt het geschiedenisexamen van de theoretische leerweg gepubliceerd. 

https://www.nji.nl/
https://meppelercourant.nl/meppel/Wat-weet-jij-nog-van-het-eindexamenvak-Duits-Test-hier-je-kennis-Examenvragen-2022-27682647.html


 
 

Klik hier voor het volledige artikel inclusief video. 
 
Gemeente Westerveld wenst de examenkandidaten van Stad & Esch Diever succes met 
hun eindexamen 
 

 
 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14641913/eindexamentraining-helpt-leerlingen-met-de-laatste-loodjes


 

 

 

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. 
 


