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Informatie 
 

 

 

Agenda 
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken in de Stad & Esch app en op onze 
schoolwiki. 
 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de jaarkalender voor schooljaar 2022-2023.  
De volgende data zijn al vastgesteld: 
 
× 29 augustus     organisatiedag, alle leerlingen vrij 
× 7 t/m 14 oktober     toetsweek 1 
× 27 oktober     studiedag, alle leerlingen vrij 
× 14 december      studiedag, alle leerlingen vrij 
× 15 t/m 22 december    toetsweek 2 
× 9 januari      organisatiedag, alle leerlingen vrij 
× 9 maart       organisatiedag, alle leerlingen vrij 
× 10 t/m 17 maart     toetsweek 3 
× 7 april       studiedag, alle leerlingen vrij 
× 28 juni t/m 5 juli     toetsweek 4 
× 17 & 18 juli       organisatiedagen, alle leerlingen vrij 
 
Klik hier voor de vakantiedata 2022-2023. 
 
 

 

Examenuitslag tweede tijdvak 
Vorige week vrijdag was de uitslag van het tweede tijdvak. 
Een aantal leerlingen heeft geprobeerd het eindcijfer te 
verbeteren terwijl ze al geslaagd waren, anderen hadden 
nog punten nodig om alsnog te slagen. Klik hier voor de 
lijst met geslaagden. 
 
Leerlingen die moeten herkansen of examens in moeten 
halen in tijdvak 3, ontvangen op 14 juli de uitslag. 
 
Diploma-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
https://stadenesch.schoolwiki.nl/docs/20220204-vakantiedata-2022-2023
https://stadenesch.nl/2022/07/01/geslaagd-2021-2022/


Leerling Anique van Büseck brengt eerste single uit! 
Anique van Büseck uit vwo 4 heeft afgelopen vrijdag officieel 
haar eerste single uitgebracht. Anique heeft inmiddels een jaar 
een contract bij Ilse DeLange, waar ze onder andere eigen 
nummers schrijft. 'There With You' is haar eerste officiële single 
en wat zijn we trots op haar! Anique is onwijs getalenteerd en 
gaat het ongetwijfeld ver schoppen in de muziek. Houd haar dus 
zeker in de gaten. Benieuwd naar het nummer? Luister hem hier!  
 
 
stad & esch & wat hebben we beleefd 

 
Cultuurklas Diever 
Naast de sportklas en de techniekklas 
is in Diever afgelopen jaar de 
cultuurklas opgestart. Eén keer in de 
twee weken wordt er op 
maandagmiddag met leerlingen uit 
verschillende klassen gewerkt aan een 
toneelstuk. In twee groepen: 
decor/kostuum en acteren hebben de 
leerlingen het hele schooljaar 
gerepeteerd aan 'Het Koor speelt 
Antigone'. Een bewerking van het oud-

Griekse stuk. Op 27 juni was het zover en werd het stuk opgevoerd voor 65 mensen. De 
reacties uit het publiek waren positief. Volgend schooljaar wordt er dan ook met een 
nieuwe groep aan een nieuw toneelstuk gewerkt!  
 
De zeemeermin door leerling Sarah van de 
Boogaardt 
‘Aan het begin van deze periode kreeg ik samen 
met de rest van 5 vwo kunst beeldend de 
opdracht om een zelfportret te maken, waarin je 
iets 'vertelt' over jezelf. Ik heb geprobeerd om uit 
te beelden dat de zeemeermin op het eerste 
gezicht een aanvallende houding heeft; ze heeft 
stekels en komt op je af, je voelt je bedreigd. Maar 
als je beter kijkt zie je dat ze aan het slapen is, ze 
wilt rust en vrede’, vertelt Sarah. 
 
‘Ik heb gekozen voor de zeemeermin als 
onderwerp, omdat ik mij al sinds ik een kind was 
met het water verbonden voel. Als klein kind 
sprong ik in Frankrijk zonder zwembandjes het water in en kwam ik vanzelf weer boven. 
Eerst vonden omstanders dit spannend, maar na een tijdje hadden ze door dat ik me wel 
redde. Ze noemde me dan ook 'le petit poisson', aldus Sarah. 
 
De hike is back!  
Vrijdagavond en -nacht werd er in de regio Meppel, Havelte en Ruinerwold een route 
afgelegd aan de hand van opdrachten in de vorm van puzzels, adressen en smiley’s. Dit 
werd gedaan per fiets, lopend, varend en voor sommigen met een nat pak en dus 
zwemmend. Dit alles tijdens dé hike 2022. Al jaren een begrip in de bovenbouw van ons 
Lyceum. Na twee jaar, om wel bekende reden, niet door te zijn gegaan, was het eindelijk 
weer zover. Wat hebben deze toppers het weer goed gedaan en met dank aan collega's en 
met dank aan boeren in de omgeving was het weer een enorm succes!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WxXF01I0ZnE


 
 
 

De Hidde Bfit Bokaal 
Hidde Brinkman uit H1B heeft een fantastische bokaal 
gemaakt. Hidde is geblesseerd en kon niet hardlopen 
en dus ook niet Bfit afsluiten tijdens de Meppel City 
Run2022. Als vervangende opdracht kon de docent 
iets voor hem bedenken, maar dan had hij misschien 
iets met tegenzin moeten doen. Hidde kwam toen zelf 
met het idee een bokaal te maken en om deze elk jaar 
uit te delen aan de leerling die om welke reden dan ook 
positief opvalt tijdens het project Bfit. Een heel mooi 
initiatief. En voor dit jaar heeft Hidde de bokaal zelf 
verdiend!  
 
 
 

 
Bezoek van jeugdthrillerschrijfster Chinouk Thijssen 
'Mensen nachtmerries geven - dat vind ik leuk!' 
Afgelopen maandag en dinsdag kwam jeugdthrillerschrijfster Chinouk Thijssen naar onze 
school voor een bezoek aan de brugklassen. Ter voorbereiding daarop hadden alle 
leerlingen uit klas 1 haar boek ‘Gegijzeld’ gelezen, dat recentelijk de Prijs van de Jonge Jury 
heeft gewonnen. 
  
Chinouk begon te vertellen hoe ze schrijfster is geworden. Toen ze vertelde dat ze 
schrijfster wilde worden, zei haar omgeving: ‘Dat kun jij toch helemaal niet?’ Ze was 
vastbesloten om te bewijzen dat ze het wel kon. Haar eerste boek werd afgewezen en het 
was, zo vertelde Chinouk, ook echt niet zo goed. Na twaalf jaar schrijven, leren en 
verbeteren kreeg ze een contract bij een uitgeverij. Ze kon het dus wel! Dat is ook haar 
advies aan leerlingen die schrijver willen worden: ‘Luister niet naar mensen die zeggen dat 
je het niet kunt, geloof in jezelf en houd je oren en ogen goed open. Inspiratie is overal om 
je heen.’ 
  
De leerlingen mochten het ook even zelf proberen. Ze kregen de opdracht om een plaatje 
van de powerpoint te kiezen en daar een personage bij te bedenken. Het was leuk om te 
horen wat leerlingen hadden bedacht. Soms heel verschillende personages bij hetzelfde 
plaatje! Ook was er een plaatje van een donkere ruimte met een rode deur. Wat zou er 
achter die deur zijn? ‘Een killerkat!’ 

https://stadenesch-i-run-to-be-fit.jouwweb.nl/


  
Ook werd er nog inhoudelijk over ‘Gegijzeld’ gesproken. Want wie is het meisje in de gele 
jas? En waarom heeft Chinouk voor opamaskers gekozen? Hoe lang deed ze over het 
schrijven van het boek? 
  
Al met al was het een heel geslaagd uurtje waarin Chinouk met veel enthousiasme vertelde 
over zichzelf, haar werk en haar verhalen. 
 

 
 
 

 

Ingezonden door Marijn Roos, docent Nederlands 
 
Wandelen/slalommen om toeristen in 
Amsterdam  
Waarom zou je nog in Amsterdam 
komen? Al in de trein zuigt het 
ventilatiesysteem zoveel verbrande 
cannabis naar binnen dat het thc-
gehalte in je bloed onrustbarend hoog 
is. Niemand spreekt er Nederlands en 
iedereen die niet Nederlands spreekt 
wasemt alcohol of thc uit. En als je 
niet van Nutella of pannenkoeken 
houdt, sterf je er de hongerdood. 
Vroeger was het er beter: toen 
woonden er schrijvers.  
Met voedselpakket en gasmasker 
waagden wij daarom toch maar een 
bezoek aan ons nationale openluchtmuseum. En het was de moeite waard! Bijna 10 
kilometer in de benen en vele anekdotes en tekstfragmenten rijker: ja, de groep kreeg veel 
te verwerken. Uiteindelijk nam ik voldaan afscheid van 27 leerlingen uit 4 en 5v. Hun 
goedgelovige ouders vonden het goed dat zij op eigen houtje terug zouden keren naar 
Drenthe. In de rijdende trein zette ik mijn masker pas af; ik vrees dat een aantal van mijn 
bloedjes het hunne de gracht inwierpen toen ik uit zicht was om vervolgens eens zeer diep 
adem te halen… 
 



Open Bedrijvendag Meppel | Neem deel met uw bedrijf!  
Het is nog ver weg, maar op zaterdag 5 november 2022 wordt in de gemeente Meppel de 
Open Bedrijvendag gehouden. Het stagebureau van Stad & Esch is betrokken bij de 
organisatie. Heeft u een bedrijf en lijkt het u leuk om deel te nemen? Dan kunt u zich nu al 
aanmelden via deze link.  
 
Bedrijven zetten op deze dag de deuren open voor geïnteresseerden. Een belangrijke 
doelgroep zijn kinderen van het primair onderwijs en de klassen 1 en 2 van het voortgezet 
onderwijs. De bezoekers van vandaag zijn immers de werknemers van morgen. Bedrijven 
worden uitgenodigd om er een ‘doe-dag’ van te maken! 
 

 
 

Bijenoase 
Iedereen heeft het kunnen zien, 
rond het schoolgebouw is het 
maaibeleid aangepast. Grote 
delen van het gras worden niet 
zo vaak meer gemaaid zodat 
wilde bloemen een kans krijgen. 
Met de bloemen krijgen ook de 
insecten meer mogelijkheden om 
te foerageren. Na drie maanden 
is er al een duidelijke verbetering 
te zien. Dit project is opgezet in 
samenwerking met de hovenier 
en stichting ‘Meppel zoemt’. Het 
is de bedoeling dat het plantsoen 
rondom de U-vijver nog 
uitgedund wordt, zodat de vijver 
weer te zien is. Rondom de 
sporthal worden nog bloeiende 
klimplanten aanplanten. Kortom, 
het begin is er! 
 
 

https://obdd.nl/


 
 

 
 



 
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 
 
 
 
Praktijkschool 
 
Diever 
 
 
 
 
Eigen weg  

30-06 
30-06 
 
01-07 
01-07 
05-07 
 
30-06 
30-06 
05-07 
 
30-06 
 
01-07 
05-07 
06-07 
06-07 
 
30-06 
05-07 
05-07  

havo 4, vwo 4 en 5 laatste schoolweken 
havo atheneum, vwo+/gymnasium 1 t/m 3 laatste 
schoolweken 
havo 5 diploma uitreiking donderdag 14 juli 
vwo 6 diploma uitreiking woensdag 13 juli 
klas 3 schoolreis Walibi 13 juli 
 
klas 1 laatste schoolweken 
klas 2 laatste schoolweken 
klas 3 schoolreis Walibi 13 juli 
 
klas 1 t/m 4 laatste schoolweken 
 
tl3 en havo 4 introductieduik 11 juli 
klas 3 schoolreis Walibi 13 juli 
klas 1 en 2 klassenuitje Slagharen 12 juli 
klas 1 2 3 DH4a laatste schoolweek 

 
klas 1 t/m 4 invulling laatste schoolweken 
klas 4 BK diploma uitreiking 12 juli 
klas 4 TL diploma uitreiking 12 juli 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post

