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 reacties zijn welkom: 
 paperclipvoorouders@stadenesch.nl 
 
 

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

 
Buitentribune  
Sinds kort beschikken we over een multifunctionele buitentribune. De tribune kan namelijk 
gebruikt worden voor lessen en theater(voorstellingen), maar is ook een plek waar uw 
kind(eren) tijdens de pauzes hun boterham kunnen eten. 
 

 
 
Even voorstellen | Maarten Schelling, deelschoolleider Lyceum 
Sinds deze week neemt Maarten Schelling de werkzaamheden van deelschoolleider 
Lyceum op zich. Dit vanwege de afwezigheid van Sacha Vogel. 
 

“Nieuwe ervaringen opdoen in een nieuwe omgeving, dat 
was voor mij vast interessant en leerzaam.”  
 
Mijn naam is Maarten Schelling (42) en ik heb de afgelopen 18 jaar aan de andere kant van 
het spoor gewerkt, bij CSG Dingstede. Eerst als docent (Nederlands), daarna als 
leerlingcoördinator en in augustus ben ik gestart met mijn derde jaar als teamleider van het 
vwo-team. Dat derde jaar heeft ineens een heel bijzondere wending gekregen.  
 
Directeur-bestuurder Peter Visser stelde aan het begin van het jaar namelijk de vraag wie 
het leuk zou vinden om een aantal dagen voor Stad & Esch aan de slag te gaan. Nieuwe 
ervaringen opdoen in een nieuwe omgeving, dat was voor mij vast interessant en leerzaam! 
Van het een kwam het ander en in plaats van een paar dagen in de week ben ik 
uitgenodigd om een heel schooljaar te komen. Ik kijk er naar uit u persoonlijk te ontmoeten. 
 
 
 

https://stadenesch.schoolwiki.nl/jaarkalenders


 
Overstap naar Teams 
Inmiddels zijn we overgestapt naar Teams. Dit houdt in dat onderwijs online (OO) nu via dit 
samenwerkingsplatform wordt gegeven en niet meer via Zoom. Uw zoon/dochter heeft 
hierover een brief ontvangen en een instructievideo. Bij vragen over het installeren en 
instellen van Teams kan uw terecht bij onze servicedesk. 
 
Klankbordgroep Diever 
Drie keer per jaar organiseert de deelschool Stad & Esch Diever een klankbordgroep voor 
ouders en verzorgers. Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers interesse hebben, 
meedenken en adviseren over de gang van zaken op school. Van een aantal ouders hebben 
we eind vorig schooljaar afscheid genomen, omdat hun kind eindexamen had gedaan, en 
daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden.  
 
Vindt u het ook interessant om op deze manier betrokken te zijn bij school? Voor meer 
informatie of aanmelding kunt u terecht bij Jaap Schipper of Gonnie Room (0521) 59 22 66 
of via mail: jschipper@stadenesch.nl of groom2@stadenesch.nl. 
 
 
 
Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki) 
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Eigen weg  
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klas 2 en 4 Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 
Teams na de herfstvakantie 
havo atheneum v+/g klas 1, 2 en 3 extra lessen Chinees, 
techniek en sport 
tl 3 en 4 met lo2 opgave wintersport 
havo 5 en vwo 6 excursie leefomgeving 3 november 
havo 4 en vwo 5 studiemarkt 5 november 
havo 4 vwo 4 profielkeuzedag 4 november 
 
klas 2 en 4 Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 
Teams na de herfstvakantie 
B3D K3D splitsing klas 
 
Teams na de herfstvakantie 
 
tl 4 havo 4 en 5 excursie Den Haag 4 november 
klas 2 en 4 Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 
Teams na de herfstvakantie 
havo 5 excursie leefomgeving 3 november 
DH4A DH5A studiemarkt 5 november 
 
Teams na de herfsvakantie 

 
 
 
 
 
 
 

 

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.schoolwiki.nl/uitgaande-post


Online ouderbijeenkomst over scheiding  
Voor gescheiden ouders en geïnteresseerden wordt er op dinsdagavond 16 november een 
online ouderbijeenkomst georganiseerd. Aanmelden kan via ouderbijeenkomsten.nl. 
 

 
 

Dit bericht wordt gedeeld vanuit het schoolmaatschappelijk werk. Bij vragen die meer 
aandacht vereisen, is het belangrijk om contact te leggen met schoolmaatschappelijk werk, 
hulpverlening, huisarts of gemeente.  
 
Buurtgezinnen 
Het perfecte gezin bestaat niet. Soms loopt het thuis even niet lekker of kun je kind(eren) 
niet de aandacht bieden die je zou willen. Voor deze situaties is er Buurtgezinnen.  
 
Buurtgezinnen gaat uit van de gedachte: Opvoeden doen we samen. Gezinnen die steun 
kunnen gebruiken (vraaggezinnen), worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de 
buurt (steungezinnen). De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin 
maken onder begeleiding van de coördinator afspraken over de steun. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse middag uit school huiswerk maken, mee-eten of 
chillen, of misschien wel een weekendje logeren of samen iets leuks ondernemen. Dit is 
iedere keer maatwerk. Zo krijgt uw zoon of dochter wat extra aandacht en gezelligheid, en 
wordt u als ouder(s) even ontlast. 
 
Meer weten? Bekijk de folder. Klik hier voor aanmelden en informatie of neem contact op 
met coördinator Geke Maes via geke@buurtgezinnen.nl of 06-23100123.  
 

http://www.ouderbijeenkomsten.nl/
https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2021/10/Folder-Buurtgezinnen-voor-tieners-gemeente-Meppel.pdf
https://www.buurtgezinnen.nl/voor-wie/voor-tieners/


Stad & Esch & wat hebben we beleefd  

Afsluiten hardloopproject klas 2 Diever 
Elk jaar doen we mee met de MCD Run in Dwingeloo. Die kon dit jaar helaas geen 
doorgang vinden, maar dat weerhield de leerlingen en docenten niet om het project goed 
af te sluiten. Na weken van oefenen in de les; jezelf verbeteren, je eigen looptempo vinden 
wat jij vol kan houden, was het vrijdag 15 oktober het moment om het af te sluiten. Met een 
veldloop van 4,5 kilometer in de mooie omgeving van Diever konden alle 
tweedejaarsleerlingen laten zien waarvoor ze getraind hadden. Een geslaagde afsluiting. 
 

 
 
 

 

Nieuwsberichten stadenesch.nl en Stad & Esch app 
Regelmatig delen we leuke nieuwsberichten op onze website, die ook zichtbaar zijn via 
Nieuws in onze app. Klik op onderstaande afbeeldingen om de nieuwsberichten te lezen. 
 

https://stadenesch.nl/nieuws/


Informatiemarkt mbo 
Woensdag 27 oktober werd er een informatieavond gehouden over het mbo, voor alle 
vierde klas leerlingen uit Meppel. Tijdens deze informatieavond konden de leerlingen zich 
oriënteren op allemaal verschillende richtingen in het mbo. Er waren niet alleen mbo-
scholen aanwezig, maar ook verschillende bedrijven die lieten zien welke beroepen er 
mogelijk zijn met het behalen van een mbo-diploma. Vanaf nu is het de bedoeling dat 
leerlingen zichzelf verder gaan verdiepen.  
 

In de media 
 

 
 
Artikel KVLO over lokaal Sportakkoord 
LO-docenten Jermaine Lubbers en Dennis van Os hebben samen een artikel geschreven 
voor de KVLO over hun werkzaamheden voor de gemeente Meppel, betreffende het lokaal 
Sportakkoord. Stad & Esch en de gemeente hebben de krachten gebundeld en de LO-
docenten hebben hierin een voortrekkersrol vanuit Stad & Esch. Ze zijn nu bezig om 
Dingstede,  Greijdanus en Terra ook te betrekken op het gebied van 
gezondheidsbewustzijn en jong en vaardig. Lees hier het artikel. 
 

 

https://stadenesch.nl/wp-content/uploads/2021/10/LO-docenten-werken-samen-Os.pdf



