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

 
 
Even voorstellen | Baukje Huijsse, vervangend 
teamleider Eigen weg  
‘Vanaf deze week ben ik werkzaam op Stad & 
Esch Eigen weg als waarnemend teamleider. 
Tijdens het zwangerschapsverlof van Mascha 
Bos, neem ik haar werkzaamheden op mij. Ik 
kijk er erg naar uit om onderdeel te mogen zijn 
van het team. Mijn naam is Baukje Huijsse. Ik 
heb veel ervaring in het onderwijs: als 
leerkracht, remedial teacher, intern begeleider 
en directeur. Soms geef ik ook trainingen 
buiten het onderwijs.’ 

 
Baukje Huijsse is te bereiken via het algemene nummer van Stad & Esch (0522 . 263275) en 
via de mail: b.huijsse@stadenesch.nl. 
 

Opening mediatheek in documentaire Adriaan van Dis 
zaterdag 18 december 
Op 25 oktober hebben wij onze nieuwe mediatheek feestelijk 
geopend. Hierbij was schrijver Adriaan van Dis aanwezig 
samen met een filmploeg, voor zijn documentaire ter 
gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. Op zaterdag 18 
december om 20.25 uur wordt deze documentaire 
uitgezonden op NPO2.  

Halverwege de documentaire, gemaakt door Coen Verbraak, 
zijn gedurende vijf minuten onze leerlingen en docenten te 
zien in gesprek met Adriaan van Dis tijdens de opening van 
de mediatheek. Het zijn bijzondere beelden van mooie en 
persoonlijke gesprekken tussen onze leerlingen en de 
schrijver over boeken, klimaat, jongeren en lezen.  

Via deze link is een preview van de documentaire te zien 
vanaf donderdag 16 december. 

 

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

10-12 
15-12 
 

tl 3 Cambridge Engels  
verlenging avondlockdown 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders
https://stadenesch.nl/2021/10/26/feestelijke-opening-nieuwe-mediatheek-met-schrijver-adriaan-van-dis/
https://www.vpro.nl/programmas/adriaan-van-dis-een-wanhopig-optimist.html
https://stadenesch.schoolwiki.nl/uitgaande-post
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stad & esch & wat hebben we beleefd  
 
Paarse vrijdag 
Afgelopen vrijdag, 10 december, was het paarse vrijdag. De dag waarop er aandacht wordt 
gevraagd voor seksuele- en genderdiversiteit en om inclusiviteit te vieren. Tijdens deze 
dag wordt iedereen gevraagd om paars te dragen. 

 
Hoe is paarse vrijdag ontstaan? 
In 2010 droegen leerlingen in de Verenigde 
Staten op ‘spirit day’ paars om de 
LHBTIQ+ gemeenschap te steunen. In de 
regenboog staat de kleur paars voor 
‘spirit’, daarom dragen we op deze dag 
ook paars!  
 
Waarom is paarse vrijdag nodig? 
We zijn in Nederland al ver gekomen met 
de gelijke behandeling van de LHBTIQ+ 
gemeenschap, maar er kan nog veel 
verbeterd worden.  

Door aandacht te besteden aan paarse vrijdag proberen we op Stad & Esch een veilige en 
vrolijke omgeving te creëren, zodat iedereen zichzelf durft te zijn! 
 

High School Musical | VESTER 
Afgelopen zaterdag heeft 
Stichting Vester de High School 
Musical opgevoerd in Ogterop. 
De voorstelling werd nog snel 
verplaatst van de avond naar de 
middag, dus dat vergde wat 
improvisatie. En vanwege de 
huidige maatregelen mocht er 
minder publiek aanwezig zijn. 
Toch is het de leerlingen meer 
dan gelukt om een spetterende 
show weg te geven. Bekijk 
filmpje 1 en filmpje 2 voor een 
impressie van de musical! 

https://vimeo.com/656605016/a7801d26c1
https://vimeo.com/656606733/d2c8c7d642


Aafke Romeijn op bezoek bij havo 4  
Op dinsdag 14 december bracht schrijfster Aafke Romeijn een bezoek aan onze school. Ze 
ging daar in gesprek met leerlingen uit havo 4, als onderdeel van het project ‘Ik, een 
personage’. Voor dit vakoverstijgende project lazen de leerlingen Romeijns boek ‘Concept 
M’ en ontwierpen ze in werkgroepen zelf een personage en een plot. Dit presenteerden ze 
kort aan Aafke Romeijn, die de groepen daarna op weg hielp door vragen te 
beantwoorden, over hun eigen verhalen en over ‘Concept M’. 
 
De leerlingen waren bijvoorbeeld benieuwd waarom Aafke boeken schrijft die zich in de 
toekomst afspelen. ‘Omdat je dan alles nog kunt verzinnen. In het heden ligt alles al vast. In 
de toekomst heb je meer vrijheid,’ legde Aafke uit. Ook vroegen leerlingen hoe Romeijn 
eigenschappen van personages verwerkt in een verhaal. ‘Eigenlijk moet je zo’n eigenschap 
anderhalf keer laten terugkomen: een keer heel duidelijk en nog een keer een beetje. Als 
een personage telkens boos reageert, is dat niet meer geloofwaardig,’ vertelde Romeijn. Zo 
hielp Romeijn de leerlingen op weg om hun personage en plot nog beter te maken. 

 

 
Moeite doen 
 
‘We halen de witte draadjes voor ze van de mandarijn. 
We brengen ze met de auto als het regent. 
We troosten ze met snoep bij onrecht en verdriet.’ 
 
Zo begon een stukje op LinkedIn, geschreven door Sierd Nutma. Hij verwoordde in zijn stuk 
precies wat ik ook met regelmaat denk: ‘Het lijkt wel of we geen moeite meer willen doen.’ 
 
Ik zie dit ook terug bij veel jongeren. Ze denken dat alles vanzelf gaat; het wordt wel voor 
ze gedaan of geregeld. Ze zien niet in dat, wanneer ze iets willen, ze er moeite voor 
moeten doen. En als het dan niet gaat zoals ze willen of gehoopt, dan ligt dit aan van alles: 
de docent, de ouders, klasgenoten, de stagebegeleider, de werkgever, noem maar op, maar 
in elk geval niet aan henzelf. Wat is dat toch?  

 

Blog door Jennita Troost | docente Engels 
 



Ik ben opgevoed met een werkmentaliteit. Als je iets wilt, dan moet je daarvoor werken. Ik 
kreeg niets zomaar. Wil je uit? Wil je nieuwe kleren? Ga maar aan het werk. Maar nu? Ik 
hoor vooral een boel gepuf en gesteun, alles is te veel. Hoe komt dit toch? 
 
Het zijn niet alleen de jongeren, ook wij volwassenen kiezen met regelmaat voor de 
makkelijke weg, Sierd schreef: 
 
‘Beter die collega ontwijken dan hem aanspreken. 
Beter vreemdgaan dan je gevoelens uiten. 
Beter vitaminepilletjes dan een appel snijden.’ 
 
Moeite doen. Het valt niet mee, omdat alles makkelijk kan. En door die ‘makkelijkheid’ 
wordt het uiteindelijk steeds moeilijker. 
 
Moeite doen. We zijn het niet meer gewend. Het leven ingericht als een kant-en-klare 
thuisbezorgd maaltijd. En o wee als het tegenzit. 
 
Maar hoe goed voelt het als je ergens moeite voor hebt gedaan? Je hebt geknokt, 
gevochten, doorgezet en het is gelukt. Hoe mooi is dat? De trots die je dan voelt, een 
heerlijk gevoel. Dat gevoel moeten we onszelf gunnen en dat moeten we onze kinderen 
gunnen. Doe niet alles voor ze, regel niet alles voor ze, veeg de straat niet voor ze schoon. 
Laat ze er zelf voor vechten, ook al gaan ze hierbij keihard onderuit. Dit is niet erg. Hier 
leren ze van. Tegenslag hoort bij het leven en hiermee omgaan ook. Maar als wij dit 
wegpoetsen en alles voor ze oplossen dan leren ze dit niet. Begrijp dat je dan je kind pas 
écht iets ontneemt. 
 
Fouten maken mag, daar leer je van. Vallen mag, als je maar weer opstaat. Fouten toegeven 
en sorry zeggen is knap. Laten we onze kinderen nu leren dat het goed is om ergens voor 
te vechten, ergens volop voor te gaan en dat dingen nu eenmaal niet vanzelf gaan. En laten 
we vooral voordoen hoe dit moet. 
 
‘Als je fit en gezond wilt zijn, eet dan gezond en beweeg voldoende. 
Als je een gezonde relatie wilt, vecht daar dan voor. 
Als je een andere baan wilt, laat je omscholen.’ 
 
Het gaat nou eenmaal niet vanzelf. Moeite doen! Het loont! Dus doe moeite voor de dingen 
die de moeite waard zijn. Doe dit voor jezelf, want jij bent de moeite waard, maar doe dit 
en leer dit ook onze kinderen want zij zijn absoluut de moeite waard! 
 

& in de media 
 

 
Tijd, tijd en nog eens tijd  
De scholen blijven open! De overheid stelt dat 
het voor de ontwikkeling en het welzijn van 
kinderen heel belangrijk is dat zij zoveel 
mogelijk les op school krijgen. Daarom blijven 
basisscholen, middelbare scholen en scholen 
voor speciaal onderwijs open. Een 
uitgangspunt waar velen, ook ik, zich helemaal 
in kunnen vinden. 
 

 

Column Peter de Visser | directeur-bestuurder 
 



Dat scholen open zijn betekent echter niet dat je kunt spreken van business as usual. Sinds 
het begin van de pandemie worden scholen geconfronteerd met maatregelen en 
aanpassingen die in toenemende mate nadelige effecten hebben op het welbevinden en 
vorderingen van leerlingen. Een greep uit de zaken waar scholen zo al op hebben te 
anticiperen: online onderwijs, hybride vormen van onderwijs, in bijna alle lessen is een klein 
deel van de leerlingen online omdat leerlingen en medewerkers (milde) klachten hebben, 
coronabesmettingen onder leerlingen en medewerkers wat leidt tot lesuitval en klassen in 
thuisquarantaine. 
 
Dat leerlingen onder deze condities vertraging oplopen, de overheid praat liever over 
achterstanden, is eerder logisch dan verwonderlijk. Bij vertragingen moet ik altijd aan de 
Nederlands Spoorwegen denken. Het komt bij een reis op een lang intercity traject bij 
regelmaat voor dat er een kleine vertraging is die wordt ingelopen voor het eindstation 
wordt bereikt. Naarmate de vertraging groter wordt, neemt die kans snel af en moeten we 
er mee leven dat het eindstation later wordt bereikt en dat niet zelden de overstap op een 
ander traject wordt gemist. In het onderwijs is dat niet anders. Docenten zijn onder 
normale omstandigheden uitstekend in staat om vertragingen bij onze leerlingen te laten 
inlopen. Maar nu, in tijden van een pandemie, nemen sommige vertragingen bij leerlingen 
zo in omvang toe dat het, zondermeer, tijdig halen van het eindstation in gevaar komt. 
 
Klik hier om verder 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. 
 

https://meppelercourant.nl/meppel/Tijd-tijd-en-nog-eens-tijd-Podium-27329568.html

