weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s)
21|06|2018
reacties zijn welkom:
paperclipvoorouders@stadenesch.nl

Mogelijke staking streekvervoer
Zoals het er nu naar uit ziet staakt het streekvervoer vanaf maandag a.s. voor onbepaalde
tijd. Wij krijgen hierover vragen van onze leerlingen. Wij gaan ervan uit dat u samen met uw
kind(eren) onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om de school te bereiken. Lukt dit
niet, dan beschouwen we dit als overmacht en verwachten we dat u uw kind bij ons afmeldt.

Agenda (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

5 juli
29 juni

klas DA3: voorstelling ‘Op het randje’
examenuitslag tweede tijdvak

Beroepencollege

26 juni
3 juli
29 juni

HBR klas B3d en K3e: garnalen vissen
vmbo dienstverlening: diploma uitreiking
examenuitslag tweede tijdvak

Praktijkschool

2 t/m 5 juli

klas 1 t/m 6: 3 gesprekken (mentoren maken afspraken)

Diever

4 juli
5 juli
5 juli
29 juni

tl: diploma uitreiking
klas DA3: voorstelling ‘Op het randje’ (in Meppel)
havo: diploma uitreiking
examenuitslag tweede tijdvak

VSO Meppel

29 juni

examenuitslag tweede tijdvak

Diploma-uitreikingen
Meppel
vmbo dienstverlening
theoretische leerweg
vmbo techniek
havo
vwo/gymnasium
Praktijkschool
VSO

dinsdag 3 juli
maandag 9 juli
dinsdag 10 juli
woensdag 11 juli
donderdag 12 juli
donderdag 12 juli
woensdag 18 juli

Diever
theoretische leerweg
havo

woensdag 4 juli
donderdag 5 juli
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Brugklassers schooljaar 2018-2019
De basisschoolleerlingen die volgend jaar bij ons op school komen, hebben deze week allemaal de bevestiging van hun aanmelding ontvangen. Op woensdagmiddag 27 juni verwelkomen wij de nieuwe brugklassers van Lyceum, Beroepencollege en Praktijkschool om kennis te maken met hun klasgenoten en hun mentor. Hun ouders zijn voor woensdagavond 27
juni uitgenodigd voor een kennismakings- en informatiebijeenkomst. De nieuwe brugklassers
in Diever gaan op woensdagmiddag 18 juli kennismaken met hun nieuwe klasgenoten en hun
mentor. Hun ouders verwelkomen wij op donderdagavond 28 juni.

Onderzoek door Chloë en Manon | is ons onderwijs efficiënt?
In april hebben Chloë ten Wolden en Manon Veldsink uit klas V3a voor hun laatste vwo+ project onderzoek gedaan naar efficiënt onderwijs: hoe ziet het meest efficiënte schoolsysteem
eruit? Ze hebben daarvoor o.a. een enquête uitgezet onder leerlingen, docenten en ouders.
De uitkomsten van hun onderzoek hebben ze gepubliceerd op hun eigen website. U vindt
hier de interviews die ze hebben gehouden, de meningen van medeleerlingen, docenten en
ouders en ook de mening van Chloë en Manon.

Is ons
onderwijs
efficiënt?

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

20-06
18-06
14-06
13-06

klas VG2a onderzoek begrijpend lezen
klas 1 StoneCityRun Steenwijk 22 juni
tl3 afsluitende toetsweek 27 juni t/m 4 juli
tl1, 2 en 3 enquête pilot en uitnodiging klankbordavond 19 juni

Beroepencollege

20-06
18-06
07-06

klas 1 meeloopstage 12 juli
klas 1 StoneCityRun Steenwijk 22 juni
klas 2 met keuzeprofiel HBR aanschaf werkkleding
voor schooljaar 2018-2019

Praktijkschool

18-06

klas 1 StoneCityRun Steenwijk 22 juni

Diever

18-06

klassen DT3A, DH3A en DA3A softbaltoernooi
Meppel 21 juni
klas 1 StoneCityRun Steenwijk 22 juni

13-06
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TWK opdracht | klas KT1 | Hoeveel suiker eten wij?
Een klein inkijkje uit een TWK (thematisch werken) opdracht over suiker in ons dagelijkse
eten. Onze leerlingen in klas KT1 hebben gekeken naar wat we elke dag eten en drinken.
Hieronder op de foto ziet u een aantal bijzondere ontdekkingen.

Leerlingen Stad & Esch Diever zetten zich in voor de omgeving
Leerlingen uit de tweede klas vmbo van Stad & Esch Diever hebben zich in het kader van het
vak thematisch werken (TWK) ingezet voor de naaste omgeving. Deze periode stond bij dit
vak het thema ‘de uitdaging’ op het programma.
De leerlingen moesten een actie bedenken en deze zelf promoten en uitvoeren. Vorige week
woensdag 13 juni was het zover. Ze hadden allerlei acties bedacht waarbij ze iets goeds gingen doen voor de mensen uit de buurt van Stad & Esch Diever. Dit varieerde van het uitlaten
van honden, een cake bakken met ouderen, een voetbaltoernooi organiseren voor leerlingen
van de basisschool tot het opruimen van afval op openbare plekken in Diever.
Mentor Jasper Ruinemans was erg trots op zijn leerlingen: ‘de hele dag hebben ze zich uitgesloofd en dat is zeker een pluim waard!’

Marith Nijenhuis en Amber Oost
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Excursie Mediapark Hilversum
Op donderdag 14 juni zijn alle leerlingen en docenten van VSO Meppel met de bus naar het
Mediapark in Hilversum geweest. Het was voor het eerst dat we zoiets ondernamen. Om
8.30 uur vertrokken we en ondanks de drukte op de weg, kwamen we mooi op tijd in Hilversum aan.
We werden meteen in twee groepen verdeeld en kregen de workshop ‘soap’ aangeboden.
De twee groepen werden daarvoor in kleinere groepjes onderverdeeld en kregen een script.
Dat script was een scene uit Goede Tijden, Slechte Tijden. De rollen werden verdeeld en elk
groepje mocht meteen de scene voor een groen scherm spelen . De toeschouwers zagen de
acteurs op een videoscherm in Hotel de Rozeboom. Een leuk begin van de dag. Maar er gebeurde nog veel meer. De groepjes mochten de scene naar eigen inzicht aanpassen. Daarmee begonnen we nadat we hadden geleerd wat de oorsprong van soap is en aan welke
kenmerken een soap moet voldoen.
Iedere groep kreeg een storyboard en daarop werden de scenes uitgeschreven, helemaal
zoals het in het echt ook gaat. Compleet met camerastandpunten bijvoorbeeld. Vervolgens
kreeg elk groepje een camera op statief en een hengel met een microfoon mee en mochten
we op een willekeurige plek in of om het gebouw onze zelfbedachte scene opnemen.
Tijdens de korte lunchpauze werden de door ons opgenomen scenes ingeladen in de computer, waarna we zelf ons filmpje mochten monteren. Tot slot hebben we elkaars werk bekeken en waren we onder de indruk van elkaars creativiteit. We werden verrast door de leuke
verhaallijnen en het prima acteerwerk van zowel de leerlingen als hun docenten.
Na deze workshop kregen de leerlingen nog de gelegenheid om het museum dat zich ook in
het Mediapark bevindt te bezichtigen. Om 14.30 uur vertrokken we weer richting Meppel.
Het was een leuke, leerzame, enerverende dag!
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In de media
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