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Van harte gefeliciteerd! 
De eerste examenuitslagen zijn binnen! De leer-
lingen uit vwo6, havo5 en tl4 die alle examens uit 
tijdvak 1 hebben gemaakt, kregen gisteren te horen 
of zij geslaagd zijn en de vlag uit mogen hangen. 
Via deze weg willen wij hen van harte feliciteren 
met hun diploma! 
 
De leerlingen vmbo basis-kader zitten nog even in 
spanning, zij krijgen woensdag 16 juni namelijk de 
examenuitslag.  
 
Leerlingen die moeten herkansen of examens in 
moeten halen in tijdvak 2 of 3, ontvangen op 2 of 
15 juli de uitslag. 
 

 
 
 

 

Agenda 
 

⋅ 16 juni     examenuitslag 1ste tijdvak basis, kader 
 
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken in de Stad & Esch app en op onze 
schoolwiki. 
 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
De schoolmaatschappelijk werkers op Stad & Esch in Meppel (Beroepencollege en Ly-
ceum) zijn: Janny van den Brandhof, Lammert van der Wal en Kim Biemholt. Schoolmaat-
schappelijk werk is aanwezig op maandag en woensdag tot en met vrijdagochtend en te 
vinden in D0.31. In Diever is Lammert van der Wal ook de schoolmaatschappelijk werker, 
hij is aanwezig op de donderdagmorgen. Kim is tevens werkzaam als schoolmaatschappe-
lijk werker op in Meppel en aanwezig op de maandag. 
 
Waarvoor kunt u bij ons terecht? 
Docenten, leerlingen en hun ouders kunnen bij ons terecht voor diverse (hulp)vragen. Te 
denken valt aan problemen in de persoonlijke sfeer die vaak ook gevolgen hebben voor de 
voortgang op school. Vanuit school kunnen er ook bepaalde problemen of vragen ont-
staan waarbij we de leerling begeleiden. Hulpvragen die we tegenkomen gaan bijvoor-
beeld over (echt)scheidingen, zelfvertrouwen, sombere gevoelens, identiteit, rouwverwer-
king etc. Samen kijken we naar een oplossing en zo nodig schakelen we andere, meer ge-
paste hulpverlening in of werken we hiermee samen. 
 
Vanuit het schoolmaatschappelijk werk hebben we ook een signalerende functie. Vanuit 
signalen die we binnenkrijgen van de leerlingen kunnen we kijken wat er speelt onder de 
jongeren. Het kan zijn dat we met deze signalen teruggaan naar school of dat we deze 
juist elders onderbrengen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het jongerenwerk in Meppel. 
  
Heeft u vragen? Neem dan contact op met: Janny van den Brandhof (jvandenbrand-
hof@stadenesch.nl) of Lammert van der Wal (lvanderwal@stadeenesch.nl) 
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Vragen en/of opmerkingen bestuurlijke fusie 
Op dinsdag 15 juni a.s. om 19.30 uur houdt de GMR van 
Stad & Esch een online raadpleging voor ouders/ver-
zorgers over de bestuurlijke fusie van Stad & Esch en 
CSG Dingstede. Iedereen met vragen en/of opmerkin-
gen over dit samenwerkingsbestuur is van harte uitge-
nodigd om aan te sluiten. Meer informatie hierover 
vindt u in deze brief die u heeft ontvangen. 
 

 
 
Fietsenstalling elektrische fietsen is uitgebreid 
Door de toename van het aantal leerlingen met 
een elektrische fiets heeft onze technische 
dienst de stalling voor deze fietsen uitgebreid. 
Deze afgesloten fietsenstalling is tweemaal zo 
groot geworden met meer oplaadpunten. Een 
mooi staaltje vakmanschap van onze techni-
sche dienst! Maak je gebruik van een elektri-
sche fiets, laad dan de toegang tot deze stal-
ling dan aan je schoolpas koppelen bij de con-
ciërge. 
 

 
Verborgen talenten  
Afgelopen maandag hebben de leerlingen 
van P1A, in de salon (B.130) de haren bij el-
kaar gewassen, geföhnd en in model ge-
bracht. Gebleken is dat de leerlingen van de 
Praktijkschool een hoop verborgen talenten 
hebben. Het was een leerzame en gezellige 
les! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Informatieavond voeding en beweging | 17 juni  
Dennis van Os, docent lichamelijke opvoeding op Stad & Esch, organiseert in samenwer-
king met voedings- en leefstijladviseur LEV&IK en sport- en gezondheidscentrum CivitaS 
een informatiebijeenkomst over voeding en beweging. De deskundigen geven allerlei nut-
tige tips en adviezen en beantwoorden uiteraard alle vragen.  
 
U en uw zoon/dochter zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen op 
donderdag 17 juni vanaf 19.15 uur aan de Zomerdijk 5C in Meppel. Meer informatie over 
aanmelden leest u in deze brief die u heeft ontvangen.  
 

https://includable-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2x/5bb/d76345684938-00a970184c/o2021303-20210609-bestuurlijke-fusie-online-raadpleging-15-juni.pdf
https://includable-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2x/93a/20b15ef772ae-0019a03666/o2021301-20210607-ly-bc-ps-di-vso-informatieavond-voeding-en-beweging-17-juni.pdf


 
Grafiek Onderwijs Online (week 23) 
 

 

 

 

 

 

 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
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tl4 havo5 vwo6 informatie uitslag examen 10 juni 
H4kudr1 en V4kudr 1 theater-maakdag voorstelling Super-
hero 
klas 1 t/m 6 informatieavond voeding en beweging 17 juni 
bestuurlijke fusie online raadpleging 15 juni 
 
klas 4 informatie uitslag examen 16 juni 
klas 1 t/m 4 informatieavond voeding en beweging 17 juni 
bestuurlijke fusie online raadpleging 15 juni 
 
klas 1 t/m 5 informatieavond voeding en beweging 17 juni 
bestuurlijke fusie online raadpleging 15 juni 
 
klas 1 t/m 5 informatieavond voeding en beweging 17 juni 
bestuurlijke fusie online raadpleging 15 juni 
 
klas 1 t/m 5 informatieavond voeding en beweging 17 juni 
bestuurlijke fusie online raadpleging 15 juni 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
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Klik hier om het volledige artikel te lezen. 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/170549/Middelbare-scholen-mogen-weer-volledig-open-maar-doen-ze-dat-ook


 

 
Wij zijn online te vinden via onze website en op Facebook, Instagram, Twitter en Vimeo. 

 

Wijzigen contactgegevens 
Zijn uw contactgegevens gewijzigd? Via de Magister App kunt u zelf uw mailadres en mo-
biele telefoonnummer aanpassen. Andere wijzigingen kunt u doorgeven via oudersdigi-
taal@stadenesch.nl, dan worden ze verwerkt in onze administratie. 
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