
Deze paperclip wordt ook gepubliceerd op onze schoolwiki 

 weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s) 
 18|06|2020 
 
 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 
 
 
Diploma-uitreikingen 
In april hebben we de diplomering aan huis bedacht om een diploma-uitreiking aan onze 
leerlingen in coronatijd zo persoonlijk mogelijk te maken. Zoals u in de vorige paperclip 
heeft kunnen lezen, hebben de vwo 6 leerlingen ons in een brief gevraagd om ons besluit 
opnieuw te overwegen. Omdat wij vonden dat we in deze uitzonderlijke coronatijd vooral 
heel goed naar de stem van de leerling moeten luisteren, hebben wij naast de diplomering 
aan huis de variant diplomering op school bedacht en deze twee varianten in een enquête 
aan onze leerlingen voorgelegd. Hier is het volgende uit gekomen: 
 

 
Diplomering aan huis in de laatste week 
De Praktijkschool, VSO Meppel en het Beroepencollege 
 
Diplomering op school, alleen voor leerlingen (ouders en familie via livestream) 
Diever 30 juni  tl om 16.30 uur 
 30 juni  havo om 19.30 uur 
Lyceum 1 juli  havo van 15.00 - 17.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur 
 2 juli  tl van 14.00 - 16.30 uur en van 17.30 - 20.00 uur 
 3 juli  vwo van 15.00 - 18.30 uur 

 
 

 
 
Geslaagd! 
Mieke de Lange van de Praktijkschool laat met trots weten 
dat zij dinsdagochtend bericht kreeg van het Drenthe Col-
lege dat haar 12 leerlingen allemaal geslaagd zijn voor de 
Entree opleiding. Daarnaast zijn ook de vier leerlingen van 
de Praktijkschool die het vmbo basis beroepsgerichte prak-
tijkprogramma hebben doorlopen alle vier geslaagd. Een 
fantastisch resultaat dus! Van harte gefeliciteerd! 
 
Negen leerlingen hebben zich al aangemeld op het mbo 
voor een opleiding op niveau 2. Drie leerlingen gaan niet 
doorleren en hebben gekozen voor werk. 
 
 

 

Agenda  
De jaarkalender van onze deelscholen kunt u bekijken in de Stad & Esch app en op onze 
schoolwiki. 
 

 
 
Ouder- een leerlingtevredenheidsonderzoeken  
De situatie rondom de coronacrisis beïnvloedt hoe leerlingen hun sociale veiligheid op 
school ervaren. Daarom adviseert de VO-raad om het leerlingtevredenheidsonderzoek en de 
Monitoring Sociale Veiligheid (MSV) dit schooljaar niet af te nemen. Het onderzoek naar 
leerlingtevredenheid en sociale veiligheid levert onder de huidige omstandigheden namelijk 
geen betrouwbaar resultaat op. Dit advies geldt ook voor het onderzoek naar oudertevre-
denheid. Stad & Esch volgt dit advies. Dit betekent dat de resultaten van de oudertevreden-
heidenquête die u in maart via de Stad & Esch app ontvangen heeft, niet in een landelijke 
benchmark verwerkt zullen worden. Wel zal Stad & Esch de uitkomsten van deze enquête 
bespreken. 
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Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
 
Lyceum 
 

11-06 
 

vwo 5 uitnodiging (digitale) presentatieavond Spieghel 
Historiael 18 juni 
 

Diever 
 

15-06 
 

havo 4 profielwerkstuk volgend schooljaar 
 

 
 
Leuke opdrachten van onze leerlingen 
Britt uit K3D heeft voor het keuzedeel EHBO op een originele manier de EHBO handelingen 
laten zien.  
 
enkel in verband  stabiele zijligging  
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