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Informatie 
 

 

 
Hello Goodbye  
Naast afscheid nemen van onze eindexamenleerlingen, verwelkomen we volgend 
schooljaar ook weer nieuwe leerlingen op onze school. Maar liefst 435 groep 8-leerlingen 
hebben voor Stad & Esch gekozen en daar zijn we enorm blij mee en trots op!    
 
De afgelopen weken is er door verschillende collega’s hard gewerkt om alle warme 
overdrachten te doen. Voor volgend schooljaar levert dat de volgende indeling op: 

 

Agenda 
 
× examenuitslag 1ste tijdvak basis, kader    woensdag 15 juni 
× 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! 
Gisteren was een spannende dag voor onze 
eindexamenleerlingen tl, havo en vwo. Zij kregen namelijk 
de examenuitslag. Via deze weg willen wij alle geslaagden 
van harte feliciteren met hun diploma! 
 
De leerlingen vmbo basis en kader zitten nog even in 
spanning, zij krijgen woensdag 15 juni namelijk de 
examenuitslag. 
 
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 een 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


  
× Lyceum 10 brugklassen 
× Beroepencollege 5 brugklassen 
× Diever 2 brugklassen 
× Praktijkschool 2 brugklassen 
× Eigen weg  Alle klassen zitten vol  
  
Volgende week woensdag, 15 juni, komt het brugklasgeweld voor het eerst op school om 
kennis te maken met hun klasgenoten en mentor/coach! 
 

stad & esch & wat hebben we beleefd 
 
Voorstelling ‘Zegevier’: Hart van Ezinge in samenwerking met Artez en NHL Stenden 
Vorige week donderdag, 2 juni, speelden leerlingen uit vwo 5 kunst drama en muziek de 
muziektheatervoorstelling ‘Zegevier’. De voorstelling is gemaakt door twee fantastische 
stagiaires en oud-leerlingen: Fabienne Schadee (Artez conservatorium Zwolle) en Tijmen 
Knol (NHL Stenden docent theater). De voorstelling ging over het thema ‘identiteit’ en of je 
wel perfect moet willen zijn in deze samenleving… De muziek was prachtig geschreven en 
gespeeld en de leerlingen schitterden op het toneel. Een mooi voorbeeld van inter-
disciplinaire samenwerking in de kunsten en de kunstvakopleidingen. Een groot succes! 
 

 
  
Presentatie Hart van Ezinge over 
presenteren op vwo+ 
Op vrijdag 3 juni hebben alle 
leerlingen van vwo+ leerjaar 1 tot en 
met 3 een presentatie over 
presenteren bijgewoond in de 
theaterzaal. Het is namelijk best 
spannend om na twee jaar corona 
weer op de vwo+ avond te 
presenteren voor een publiek. Op 
verzoek van de PLG vwo+ heeft 
theaterdocent Aranka Kuiper een 
presentatie gegeven met tips om 
zelfverzekerd over te komen, rustig 
en krachtig te spreken en een presentatie een pakkende inhoud te geven. Een mooi 
voorbeeld van samenwerking tussen de PLG’s vwo+ en Hart van Ezinge. De leerlingen 
vonden het fijne tips en gaan het super doen op de komende vwo+ avond! 
 



Buitenschools leren voor leerlingen Zorg & Welzijn 
Op vrijdag 3 juni waren onze leerlingen wederom aan het leren buiten school! Eén groep 
krijgt les op het Drenthe College en de andere groep heeft een activiteit bij de Reestoord 
georganiseerd. Zij lakken en verzorgen de nagels van verschillende bewoners. Zo kan de 
rest van de klas in kleine groep les krijgen en hebben de docenten de kans om meer 1-op-1 
te werken met onze leerlingen. Superleuke en leerzame lessen! 
 

 
 
Excursie Archeon | Diever klas 1 
Na twee jaar gewacht te hebben 
konden de eerstejaarsleerlingen 
uit Diever terug in de tijd. In het 
Archeon zijn zij op bezoek 
geweest bij de Romeinen en 
hebben ze een kijkje genomen 
in de Middeleeuwen. In de 
Middeleeuwen zijn de leerlingen 
actief bezig geweest met leuke 
historische workshops. Zo 
hebben ze kaarsjes gemaakt van 
honinggraat, een armbandje 
gemaakt van wol en hebben ze 
met een boog mogen schieten. 
De leerzame Middeleeuwse 
spelletjes waren een grote hit. 
De schandpaal was ook een leuk 
idee om op school neer te 
zetten, maar een kaart lezen 
waar geen live-locatie op wordt gedeeld? Dat ging toch echt te ver. 
 

Leerlingen Eigen weg lopen stage 
Afgelopen week liepen de leerlingen van klas EWB 
stage. De jongens uit het eerste leerjaar hebben één 
dag stagegelopen en de jongens uit het tweede 
leerjaar twee dagen.  
 
De stages werden gekozen op interesse. Leerling Joey 
mocht een dag mee het land op in Nijeveen. Hij heeft 
een fantastische dag gehad. 
 
Voor onze leerlingen van Eigen weg is het niet altijd 
even makkelijk om zelfstandig op pad te gaan. Hoe 
mooi dat dit is gelukt! 



 
Skelterrace 
Vrijdag 3 juni is een groep leerlingen van het talentprogramma Techniek & Innovatie naar 
Zwolle gegaan om mee te doen aan de regionale skelterrace. Op de wedstrijddag waren er 
ongeveer 14 teams uit de regio die streden voor de hoofdprijs. De leerlingen zijn gestart 
met een pitstop (wielwissel), vervolgens werd er gereden op een behendigheidsparcours 
en hier opvolgend was er een sprint. Als afsluiter was er een race tussen alle teams. We 
waren vol hoop met de 4e plek op de grid. Helaas was het in de 1e bocht al mis en lag Milan 
onder de skelter, dapper reed hij met een aantal schaafplekken de ronde af. Helaas vloog 
Lienke in de 2e rond de bocht uit en was de achterstand inmiddels zo groot dat ook Lando 
in ronde 3 het niet voor elkaar kreeg de anderen in te halen. Ondanks dat we niet de 
hoofdprijs hadden gewonnen was het een zeer geslaagde dag! 
 

 

 
 

Cultuurtraject+ | plastic soep is troep 
Dit schooljaar is het alweer 15 jaren geleden dat het Cultuurtraject+ is ontstaan. Het 
Cultuurtraject+ is een traject waarin Stad & Esch, CSG Dingstede en Terra Meppel VO 
samenwerken op het gebied van cultuur, voor de 1ste, 2de en 3de klassers. Er wordt naar 
gestreefd om elk schooljaar een gezamenlijk groot cultuurproject neer te zetten in de 
gemeente Meppel. 
 
In 2019-2020 en 2020-2021 stond het cultuurproject ‘75 jaar vrijheid’ centraal. 
Kunstwerken gemaakt door leerlingen rond het thema 75 jaar vrijheid zijn begin dit 
schooljaar geëxposeerd tijdens de tentoonstelling over 75+1 jaar vrijheid in het Apostolisch 
Genootschap in Meppel. Daarnaast waren een tweetal kunstwerken per school te zien in 
de Meppeler Courant afgelopen zomervakantie. 
 
Dit schooljaar stond het jaarlijks cultuurproject in het teken van milieu, natuur en dieren. 
Het probleem met zwerfafval wordt steeds groter. Steeds meer afval belandt op straat, in 
plaats van in de prullenbak. Door het inzetten van cultuur is er het afgelopen schooljaar 
bewustwording bij de leerlingen gecreëerd over zwerfafval. 
 
Leerlingen uit verschillende klassen van de deelnemende scholen hebben bij de 
kunstvakken kunstwerken gemaakt van verschillende soorten afval. De kunstwerken staan 
in het thema van dieren en de natuur daaromheen. Een selectie van deze kunstwerken 
wordt geëxposeerd in de Bibliotheek Meppel. Vanaf 4 juli is iedereen welkom om de 
kunstwerken te komen bekijken!  
 
Om nog meer aandacht te vragen voor de hoeveelheid zwerfafval heeft het 
Cultuurtraject+ in samenwerking met Cement Meppel blikvangers ontworpen. Cement 
Meppel heeft drie grote blikvangers gemaakt in de vorm van de Meppeler Mug. De 
komende weken zal op elke deelnemende school één van deze Muggen te zien zijn. Deze 
muggen worden ingezet als blikvanger, waar scholieren hun afval in kunnen gooien. Aan 
het einde van het schooljaar zal het kunstwerk weer leeggehaald worden en een mooie 
plek krijgen in/om het schoolgebouw. 
 



'Taaldorp Duits' war TOLL! 
Dinsdag 7 en woensdag 8 juni waren drie lokalen in de A-vleugel het toneel van Taaldorp 
Duits 2022. Alle derdeklasleerlingen voerden gesprekken met ‘native speakers’ en collega's 
Duits. De gesprekken over onderwerpen als 'Kennenlernen, Im Urlaub, Im Restaurant, Im 
Kleidergeschäft, Zukunftspläne en Auf dem Campingplatz' waren in de lessen voorbereid 
en boden ruimte voor improvisatie. Tijdens het Taaldorp moesten de leerlingen dan zonder 
spiekbriefje in gesprek met de Duitser. 
  
Vooraf gezonde spanning bij de leerlingen - die achteraf dan zeiden: 'Het was leuk!' en 'Die 
Duitsers waren hartstikke aardig' en 'Ze snapten alles wat ik zei!'. Duitse studenten van de 
Internationale pabo hielpen én een aantal leerlingen uit havo 5 kwam ook speciaal op deze 
twee dagen weer naar school om de 'echte Deutsche' te spelen. Dankzij hun hulp kon de 
organisatie vlekkeloos verlopen. 
  
We kijken terug op twee succesvolle dagen waarbij leerlingen in een ontspannen sfeer hun 
Duitse talenkennis in praktijk konden brengen. Een waardevolle ervaring! 'Taaldorp Duits' 
war TOLL! 
 

 
 
Fiets for Safe 
Ze schrokken zich een spreekwoordelijk hoedje, de leerlingen van DBKT1A en DHA1A, toen 
de mensen die voorlichting zouden geven over veiligheid in het verkeer een enorme ruzie 
kregen. Rode hoofden en angstige blikken gingen naar de docent. Het bleek gelukkig bij de 
voorstelling te horen. Het was het begin van een theatrale rechtszaak over veiligheid op de 
fiets. Alles kwam voorbij, van appen op de fiets tot grapjes over koekjes. Bij de vraag over 
of ze wel eens door rood fietsen, kwamen de acteurs erachter dat het niet voor niks een 
dorpsschool is: weinig leerlingen komen verkeerslichten tegen onderweg naar huis. Ook 
was er een quiz die Olivier Driehuis en Joyce Huizing wonnen al voor die quiz goed en wel 
begonnen was.  Het was een grappige en leerzame ochtend. 
 

 



& in de media…  
 
Alle geslaagden van Stad & Esch Lyceum en Diever op een rij  
Vandaag publiceert de Meppeler Courant de speciale examenbijlage met de namen van de 
geslaagde tl-, havo- en vwo-leerlingen (die hiervoor toestemming hebben 
gekregen/gegeven), interviews en meer. De namenlijst online bekijken? Dat kan via 
onderstaande link! 
 

 
 
Klik hier om naar de namenlijst te gaan. 
 

 
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  

09-06 
 
09-06  

vwo+/gymnasium 1 t/m 3 presentatieavond 
 
HBR klas 3 excursie 14 juni 
 

https://meppelercourant.nl/meppel/Dit-zijn-de-geslaagden-uit-deze-regio.-Allemaal-gefeliciteerd-27748134.html?fbclid=IwAR3fJMEtu5LuR0vvdOqxBcIRyXwc8QAtUNOFWsKYnNiCEqqXm7YdSGqwfKI
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post

