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Informatie 
 

 

 
Kennismakingsdag nieuwe brugklasleerlingen  
Woensdag was ook een spannende dag voor onze nieuwe brugklasleerlingen. Zij kwamen 
in de middag namelijk kennismaken met hun klas en mentor/coach tijdens de 
kennismakingsmiddag. Het enthousiasme spatte ervan af en we kijken terug op een 
geslaagde kennismaking. 
 
Voor de ouders/verzorgers van brugklasleerlingen die volgend schooljaar naar het Lyceum 
gaat stond er woensdagavond een kennismaking op het programma. En ook daar kijkt 
onze deelschoolleiding, samen met de leerlingcoördinatoren en mentoren/coaches, 
tevreden op terug. Op naar het nieuwe schooljaar!  
 

 

 

Agenda 
 
× studiedag, alle leerlingen vrij     woensdag 22 juni 

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

 

Van harte gefeliciteerd! 
Woensdag 15 juni was een spannende dag voor onze 
eindexamenleerlingen vmbo basis en kader. Zij kregen 
namelijk de examenuitslag. Via deze weg willen wij alle 
geslaagden van harte feliciteren met hun diploma! 
 
Leerlingen die moeten herkansen of examens in moeten 
halen in tijdvak 2 of 3, ontvangen op 1 of 14 juli de uitslag. 
 
Diploma-uitreikingen  
Ook de diploma-uitreikingen komen steeds dichterbij. 
Hierbij nogmaals het overzicht van de uitreikingen: 

Meppel 
vmbo basis en kader (dienstverlening)  maandag 11 juli 
Praktijkschool  maandag 11 juli 
theoretische leerweg  dinsdag 12 juli  
Eigen weg   dinsdag 12 juli 
vwo  woensdag 13 juli 
vmbo basis en kader (techniek)   woensdag 13 juli 
havo  donderdag 14 juli 

Diever 
theoretische leerweg  maandag 11 juli   
havo  maandag 11 juli  
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders


stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
Lukáš Baranovič winnaar van de Deutscholympiade Nederland 2022  
Voor onze uitwisselingsstudent Lukáš Sebastián Baranovič (vwo 4) is de laatste 
schoolweek op Stad & Esch & Lyceum ingegaan. Vanaf de start bij ons op school viel Lukáš' 
talen-talent op. Hij leerde rap Nederlands en volgde uit belangstelling voor de Duitse taal 
zowel de lessen Duits van vwo 4 als van vwo 5. Vanwege zijn enthousiasme voor de Duitse 
Taal & Cultuur gaf onze Duits docent Trijnie Potze hem op voor de voorrondes van de 
Deutscholympiade in Nijmegen. Die won Lukáš met glans. Om vervolgens in Amsterdam 
deel te mogen nemen aan de landelijke finale van de Deutscholympiade, die Lukáš op 22 
april vervolgens ook won! 
  
Lukáš zal onze school én ons land nu gaan 
vertegenwoordigen op de Internationale 
Deutscholympiade 2022 in Hamburg. Een 
week lang, van 25 juli tot en met 5 augustus 
gaan jongeren uit heel de wereld de 'Duitse - 
taal- strijd' met elkaar aan. Dat gaat een 
wereldse ervaring worden voor Lukáš. Op 5 
augustus, de laatste dag van de Internationale 
Deutscholympiade zal Trijnie er ook bij zijn. 
En… ze is heel benieuwd of Lukáš dan weer 
een podiumplaats zal bezetten. Voor het zover 
is houdt zij contact met Lukáš en gaan ze via 
Teams regelmatig oefenen! 
  
Klik hier voor meer informatie over de 
Internationale Deutscholympiade 2022. 
 
'De show Most go on' 
Na een lange periode van cancelen door corona, konden we eindelijk weer op buitenlandse 
reis. In samenwerking met het Drenthe College zijn leerlingen van KT3 (Zorg & Welzijn) en 
TL3 (Zorg & Welzijn, profiel met biologie) op uitwisseling naar partnerstad Most in Tsjechië. 
Hier gaan ze op bezoek bij de opleiding, ziekenhuizen en een weeshuis. Alles om te leren 
hoe het daar gaat. Ook staan er nog culturele trips naar Praag en Karlovy Vary op het 
programma, maar deze zijn nog onzeker door een kapotte bus. Lukken deze trips niet, dan 
gaat de show door in Most. 
 

 

https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/ind/i22.html


Dronelessen Techniek & 
Innovatie 
Leerlingen van het 
talentprogramma Techniek & 
Innovatie hebben zich de 
afgelopen weken verdiept in 
drones. Tijdens een gastles werd 
er verteld over drones en door 
de leerlingen nagedacht over de 
invulling van een eigen 
dronewedstrijd. Hierna hebben 
de leerlingen objecten 
ontworpen en gemaakt van 
hout, karton en/of metaal. 

Dinsdagmiddag heeft de klas in de theaterzaal alle objecten neergezet en is er een 
wedstrijd gehouden welke leerlingen als snelste het parcours kon afleggen met een drone. 
Maik uit TL1 was de snelste. 
 
 
Excursie Horeca, Bakkerij & Recreatie 
De leerlingen Horeca, Bakkerij & Recreatie 
zijn op excursie geweest. Sportief 
begonnen ze in het klimpark, waarna ze 
heerlijk buiten in het zonnetje konden 
lunchen. Vervolgens hebben ze een 
uitgebreide rondleiding gehad bij het Van 
Der Valk hotel in Zwolle. Tenslotte hebben 
ze een bezoek gebracht aan het 
bakkerijmuseum in Hattem en konden de 
leerlingen ook nog hun eigen brood 
maken om de dag af te sluiten. Kortom, 
een geslaagde dag. Fijn om weer op 
excursie te mogen met de leerlingen! 
 
 
 
 
 

Ingestuurd door docent Kylie Mosterd  
 
Soms krijg je berichten die je eigenlijk niet voor 
jezelf wilt houden… 
Met toestemming van ouders en de leerling deel ik 
met trots mijn mentorleerling Claudia uit T2C die 
tijdens haar stage mocht meelopen met een 
kraamverzorgende (haar moeder). Ze heeft het 
getroffen om bij een gezin te mogen meedraaien 
waar een tweeling is geboren. De ouders vinden 
het hartstikke gezellig en geven Claudia veel 
vrijheid. Zo mocht ze ook een shoot doen met het 
verse kroost. 
 
 
 
 
 
 



Jeugdtheater: leerjaar 4 kunst drama speelt voor groep 5/6! 
Gisteren hebben leerlingen van leerjaar 4 kunst drama hun zelfgeschreven toneelstuk ‘De 
magische wereld’ gespeeld voor groep 5 en 6 van de basisschool. Ruim 150 
basisschoolleerlingen hebben in twee voorstellingen de theaterzaal van Stad & Esch 
bezocht. Jeugdtheater betekent groot spel, veel fantasie en natuurlijk publieksparticipatie! 
Het was hele mooie dag en een authentieke theaterervaring voor onze leerlingen. 

 

 
 

Presentatieavond 
vwo+/gymnasium 
Na weken voorbereiding was 
het dan eindelijk zover: de 
presentatieavond van 
vwo+/gymnasium. In het begin 
een paar gespannen gezichtjes, 
de eerste zinnen nog een 
beetje onwennig, maar toen… 
gebeurde er iets vertelden de 
leerlingen vol enthousiasme 
over hun project; het 
zelfgekozen onderwerp waar ze 
zich de afgelopen periode in 
verdiept hebben, de BSA, de 
deskundige die ze hebben 
geïnterviewd en het onderzoek 
dat ze hebben gedaan.  
 
Verschillende onderwerpen 
passeerden de revue, onder 
andere: atomen en energie, het 
noorderlicht, aura's, turf in 
Drenthe, voedsel en landbouw, 
duurzame energie, Drentse 

aarde en pottenbakken, schimmels, nachtdieren, mode en nog zoveel meer!  
 
Voor de derdeklassers was het een extra bijzondere avond, want zij presenteerden hun 
eindpresentatie en waren verantwoordelijk voor een deel van de organisatie. Aan het eind 
van het jaar ontvangen de derdeklassers hiervoor een vwo+-certificaat. Het was een mooie 
avond en er hing een gezellige, fijne sfeer. Met trots kijkt de plg vwo+/gymnasium terug op 
een geslaagde avond. 
 



Excursie BodyWorlds 
Op donderdag zijn alle derdeklas leerlingen van Zorg & Welzijn naar BodyWorlds in 
Amsterdam geweest. De leerlingen hebben hier het gehele menselijk lichaam van binnen 
kunnen zien. Hopelijk een mooie voorbereiding op het examenjaar. Het was een gelaagde 
dag met prachtig weer! 
 

 
 
Regiocampus zoekt nieuwe opdrachten voor leerlingen en studenten  
Bent u een ondernemer die? 
 
× Al een tijdje rondloopt met een onopgeloste vraag?  
× Een oplossing zoekt voor een probleem?  
× Een nieuw idee wil lanceren?  
× Een frisse en nieuwe blik in het bedrijf prettig vindt?  
× Het belangrijk vindt om talent in de regio te behouden?  
× Wil bijdragen aan een vitaal, woon-, werk- en vestigingsklimaat?  
 
Ja? Dan kan het Ondernemerspunt van de Regiocampus wat voor u betekenen!  
 
Wat kunnen we dan bieden?  
× Een verfrissende denk- en werkwijze  
× Een scala van leerlingen en studenten (wo, hbo, hbo en vo) die we kunnen inzetten bij 

het oplossen van uw vraag, ondersteuning of idee.  
× Wij zorgen voor een koppeling met de juiste leerlingen of studenten 
× Een (werk)plek en begeleiding van de student.  
 
Meer weten? Vul het contactformulier in op de website, dan nemen wij contact met u op.  
 
De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren! 

https://www.regiocampus.nl/contact-v2/


& in de media…  
 
Examenbijlage 2022 
Ook dit jaar heeft de Meppeler Courant een Examenbijlage gepubliceerd waarin de 
namenlijsten van de geslaagden uit tijdvak 1 tl, havo en vwo zijn te vinden en waarin een 
aantal interviews staan. Klik hier om te bijlage te lezen. Erg leuk, hoewel we zelf liever 
hadden gezien dat deze bijlage een weekje later werd uitgebracht, zodat ook de 
geslaagden uit tijdvak 1 vmbo basis en kader hierin opgenomen konden worden.  
 
Daarom vindt u op onze website ook nog een eigen lijst, die we na tijdvak 2 en 3 natuurlijk 
aanvullen, zodat álle geslaagden - die hiervoor toestemming hebben gekregen - terug te 
vinden zijn!  
 

 
 
Klik hier om het artikel te lezen. 
 

 
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. 

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

14-06 
 
14-06 
 
 
13-06 
14-06 
 
  

kunstdans leerjaar 3 (kv3da5) uitnodiging voorstellingen 
21 juni 
kunstdans leerjaar 3 (kv3da6) uitnodiging voorstelling 21 
juni 
 
DI tl4 en havo 4 stadexcursie Groningen 16 juni 
kunstdans leerjaar 3 (dha3da2) uitnodiging voorstelling 21 
juni 

https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2022/06/Examenbijlage-2022.pdf
https://stadenesch.nl/2022/06/15/geslaagd-2021-2022/
https://www.rtvmeppel.nl/stad-esch-leerlingen-schitteren-in-voorstelling/
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post



