
  weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 03|12|2021 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

Informatie 
 
 
Agenda  
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken op onze schoolwiki en via de app. 
 

 
Webinar voor leerlingen 
Directeur-bestuurder Peter de Visser heeft op maandag 29 november een kort webinar 
gegeven voor uw zoon/dochter over de coronamaatregelen en over het belang om met 
elkaar deze maatregelen zo goed mogelijk na te blijven leven. Wilt u deze webinar ook 
bekijken? Klik dan hier. 
 

 
 
Dam- en schaakspellen gezocht 
Heeft u nog een dam- en/of schaakspel dat thuis onder 
een laagje stof ligt en niet meer gebruikt wordt? Maak 
onze leerlingen uit klas EWA en EWB van Eigen weg 
dan blij! Zij zouden deze spellen graag willen gebruiken. 
Neem hiervoor contact op via 
eigenweg@stadenesch.nl.  
 
 

 
Mr. Chadd op Stad & Esch 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen in de paperclip, kunnen bovenbouwleerlingen 
gebruikmaken van het huiswerkplatform Mr. Chadd. Dat er dankbaar gebruik van is 
gemaakt, blijkt wel uit onderstaand overzicht! 

× vanaf 15 augustus zijn er 814 chats gevoerd 
× de hulp van Mr. Chadd wordt gemiddeld beoordeeld met 3,7 van de 4 sterren 
× 75% van de leerlingen is geactiveerd 
× 310 leerlingen zijn nog niets geactiveerd 
× de meeste vragen komen vanuit havo 4, havo 5 en vwo 5 
× vmbo BB 4 & havo 5 hebben naar rato de meeste chats gevoerd 
× door vmbo-ers worden de meeste vragen gesteld over Nederlands en wiskunde 
× door havisten worden de meeste vragen gesteld over natuurkunde en biologie 
× door vwo-ers worden de meeste vragen gesteld over wiskunde en biologie 

Klik hier voor het volledige overzicht van het gebruik van Mr. Chadd per leerjaar en 
opleiding. 
 
 

 
Heeft u even tijd? | Enquête profielwerkstuk  
Hoi, wij zijn Merthe, Cécile en Eliza en wij hebben een enquête gemaakt voor ons 
profielwerkstuk. Onze onderzoeksvraag is: In hoeverre hebben ouders invloed op het 
bekijken en accepteren van LHBTI+? We hopen dat u ons kunt helpen bij ons onderzoek. 
De enquête is anoniem. Klik hier om naar de enquête te gaan. 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://vimeo.com/651025444/60af6723cc
https://www.survio.com/survey/d/I3Z9B4O6G2X0A2A1Y
https://mcusercontent.com/6801c376eb6fa2f46e43b175f/files/057d34da-64a4-1f80-5327-6d6e502b16e2/20211203_Mr_Chadd.pdf


ZWOB ook in het vmbo 
Van maandag tot en met donderdag kunnen onze vmbo-leerlingen ZWOB volgen, onder 
begeleiding van Margriet Stegeman, Kim van der Pol en Sandra Westphal. ZWOB staat 
voor Zelfstandig Werken Onder Begeleiding. Het ZWOB-uur is voor leerlingen bij wie 
huiswerk maken/huiswerk leren niet (voldoende) lukt en die behoefte hebben aan structuur 
en iemand die met hen meekijkt. Naast ZWOB is er ook ZWOB+ voor leerlingen die 
ondersteuning nodig hebben bij het plannen en organiseren van hun schoolwerk. 
 
Wanneer de mentor en/of uw zoon of dochter een probleem signaleert/signaleren op het 
gebied van huiswerk maken, leren en/of plannen kan besloten worden om hem/haar aan te 
melden voor ZWOB en/of ZWOB+. Uw kind kan dan onder begeleiding huiswerk maken 
(ZWOB) en/of hulp krijgen bij het plannen en organiseren van schoolse taken (ZWOB+). De 
belangrijkste voorwaarde voor leerlingen om van ZWOB gebruik te mogen maken, is dat 
de motivatie vanuit de leerling zelf komt. Uw zoon of dochter kan zich via de mentor 
aanmelden voor ZWOB. Heeft u vragen, stuur dan een mailtje naar: 
zwobvmbo@stadenesch.nl. 
 

 
Webinars voor ouders over studiekeuze en studeren op een hbo of universiteit  
Hermien Wiltenberg, oudervoorlichter aan de WUR, geeft de komende tijd diverse 
webinars voor ouders van aankomende studenten.  
Elk webinar heeft een eigen thema en studenten delen hun persoonlijke ervaringen. Het 
gaat hierbij niet om een bepaalde opleiding of opleidingsinstituut, maar breed over het 
hoger onderwijs. De webinars zijn gericht op ouders, maar natuurlijk zijn leerlingen ook 
van harte welkom.  
De volgende webinars worden dit schooljaar gegeven: 
× 14 december ’21 | Studeren als je (extra) ondersteuning nodig hebt (aanmelden) 
× 12 januari ‘22 | Twijfelen aan je studiekeuze (aanmelden) 
× 16 februari ‘22 | Doorstromen van hbo naar de universiteit (aanmelden) 
× 16 maart ‘22  | Alles over geldzaken (aanmelden) 
De webinars hieronder zijn inmiddels gegeven, maar nog wel terug te zien.  
× Studeren is (ook) groeien als mens | Terugkijken 
× Je interesses ontdekken 
Als u in één of meerdere van deze webinars geïnteresseerd bent, kunt u zich hiervoor 
aanmelden via bovenstaande links. 
 

 

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Diever 
 

29-11 
01-12 

DHA1a DHA2a DHA3a DH4a vervanging lessen wiskunde 
verplaatsen presentatieavond PWS  
 

 

Stad & Esch & wat hebben we beleefd  
 
Nieuw nieuwsbericht stadenesch.nl!  
Regelmatig delen we leuke nieuwsberichten op onze website, die ook zichtbaar zijn via 
Nieuws in onze app. Deze keer…  
 
Traditie, innovatie & een eigen bedrijf  
In Diever hebben leerlingen uit havo 4 zich, tijdens het vak Culturele Kunstzinnige Vorming 
(CKV) beziggehouden met het thema Traditie & Innovatie: Landschappelijk Diever. Dit 
thema moesten zij verwerken in een eigen ontworpen ‘glas in lood’ raam. 
 

mailto:zwobvmbo@stadenesch.nl
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20211214_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220112_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220216_1/
https://channel.royalcast.com/wur/#!/wur/20220316_1
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studeren-is-ook-groeien-als-mens-webinar/
https://youtu.be/yBmhQ9W_wK8
https://www.youtube.com/watch?v=MM35_1ZYWSE
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
https://stadenesch.nl/nieuws/


  
Voordat er getekend, geknipt en geplakt kon worden, 
moesten er eerst foto’s gemaakt worden ter inspiratie en 
als voorbeeld. Nadat deze waren gemaakt en geprint, 
konden de leerlingen aan de slag met het raamwerk – 
onder het genot van gezellige kerst jingles.  
 
Meer lezen? Klik dan hier! 
 
 
 
 
 
 

 

 

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://stadenesch.nl/2021/11/25/traditie-innovatie-een-eigen-bedrijf-cultuurprofielschool/



