weekbericht voor ouder(s)/verzorger(s)
28|06|2018
reacties zijn welkom:
paperclipvoorouders@stadenesch.nl

Agenda (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

29 juni
5 juli
9 juli
11 juli
12 juli
12 juli
13 juli
13 juli

examenuitslag tweede tijdvak
klas DA3: voorstelling ‘Op het randje’
tl: diploma uitreiking
havo: diploma uitreiking
vwo: diploma uitreiking
havo 4 en vwo 5: watersportdag en sportoriëntatie
havo 4 en vwo 5: hike
havo 4: outdoorsportdag

Beroepencollege

29 juni
3 juli
10 juli

examenuitslag tweede tijdvak
vmbo dienstverlening: diploma uitreiking
vmbo techniek: diploma uitreiking

Praktijkschool

2 t/m 5 juli
12 juli

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

Diever

29 juni
4 juli
5 juli
5 juli
12 juli

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

VSO Meppel

29 juni
9 juli

examenuitslag tweede tijdvak
individuele ouderavond

Excursie Amsterdam
Woensdag 20 juni zijn onze leerlingen uit de eerste, tweede en derde klas van de Praktijkschool op excursie naar Amsterdam geweest. Ze hebben eerst de wassenbeelden van vele
beroemdheden bewonderd in Madame Tussauds. Daarna was er even tijd om te shoppen in
het centrum van Amsterdam. ‘s Middags hebben de leerlingen een stadswandeling gemaakt
en een bezoek aan museum NEMO gebracht. Het was een leuke en gezellige dag en de samenhorigheid onder de leerlingen was super.

Deze paperclip wordt ook gepubliceerd op onze schoolwiki: https://schoolwiki.stadenesch.nl/paperclips/

Derde klas theater | toneel voor basisschoolleerlingen Diever
Afgelopen vrijdag kwamen de leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen De Singelier en de Roosjenschool de sfeer van Stad & Esch Diever proeven. Onze leerlingen uit de
derde klas theater verzorgden voor hen een voorstelling die in een waar spektakel ontaarde.
Vele beroemdheden kwamen langs, te noemen: Donald Trump, Kim Jong-un, De ‘datkantochanders´man en de gruwelijke wolf van Roodkapje. Problematiek als slavernij, de willekeur waarmee patiënten soms behandeld worden en de uit de hand gelopen wereldmacht
passeerde de revue. Deze thema’s waren natuurlijk allemaal aangepast op elfjarigen. De opdracht aan onze leerlingen was om doelgroepen theater te maken dat maatschappelijk geengageerd is. Daar zijn ze meer dan in geslaagd! Het was een leuke en leerzame middag
voor de basisschoolleerlingen en voor onze leerlingen.

NK wielrennen met Liesanne Lobenstein
Aanstaande zaterdag doet onze collega Liesanne Lobenstein, docent lichamelijke opvoeding, mee aan het Nederlands kampioenschap wielrennen. Dit is live te volgen op Nederland 1, vanaf 12.00
uur. Heel veel succes Liesanne!

Jasper Ruinemans getrouwd
Afgelopen zaterdag is onze collega Jasper Ruinemans, docent lichamelijke opvoeding en
decaan, getrouwd. Deze week had hij een mooie bruilofttaart voor zijn mentorleerlingen laten maken, zodat zij ook nog lekker mee konden genieten van zijn trouwerij! Wij wensen
Jasper en zijn vrouw alle geluk.

Deze paperclip wordt ook gepubliceerd op onze schoolwiki: https://schoolwiki.stadenesch.nl/paperclips/

Certificaat HACO
Vorige week vrijdag hebben wij het bericht ontvangen dat Stad & Esch het certificaat
HACO-school mag dragen, een mooie erkenning en waardering voor het havo onderwijs dat
wij onze leerlingen bieden. Tijdens de HACO conferentie in november mogen wij het ‘bordje’
in ontvangst komen nemen.
Wat is HACO?
HACO staat voor Havisten Competent en is ooit opgestart als project om de aansluiting tussen het VO en het HBO te verbeteren. Aangezien er in het HBO steeds meer competentiegericht geleerd wordt, staan de opdrachten die leerlingen via webquests aangeboden krijgen
in het teken van het aanleren/verbeteren van competenties bij de leerlingen. De competenties die centraal staan binnen HACO zijn ontleend aan het competentieprofiel van een HBOstudent dat ooit is opgesteld door de HBO-raad. Competenties die ook niet misstaan in het
kader van de missie en visie van onze school: 1. Het eigen leerproces sturen; 2. Beroepshouding ontwikkelen; 3. Informatievaardigheden ontwikkelen; 4. Probleemoplossend werken en
5. Samenwerken.
We zijn als Stad & Esch niet de enige school die met HACO bezig is. Bij de stichting ‘Havisten Competent’ zijn op dit moment 31 scholen door heel Nederland aangesloten. De laatste
jaren is binnen het samenwerkingsverband steeds meer de nadruk komen te liggen op het
meten en inzichtelijk maken van de kwaliteit van HACO. Onderdeel van deze kwaliteitsimpuls is dat scholen als ‘critical friend’ in elkaars keuken komen kijken. Met andere woorden er
vinden over en weer visitaties plaats. Na de HACO visitatie in november van het Bataafs Lyceum uit Hengelo hebben wij het op basis van hun rapportage aangedurfd om voor de aanvraag van de officiële certificering te gaan en op 23 april hebben wij de HACO auditcommissie ontvangen. Zij hebben gesproken met de schoolleiding, docenten, leerlingen en oudleerlingen en vandaag hebben we dus het bericht gekregen dat we meer dan voldoen aan de
eisen die aan certificering worden gesteld.
Kunst drama klas 4 | voorstelling ‘De geheime deur’
Vorige week donderdag hebben onze leerlingen uit de vierde klas havo en vwo die het vak
kunst drama volgen de voorstelling ‘De geheime deur' voor tweemaal een volle zaal met
ruim honderd basisschoolleerlingen en vele docenten, leerlingen en ouders. ‘De geheime
deur’ is een door onze leerlingen zelf bedacht en geschreven modern en knotsgek sprookje
voor kinderen van 8 jaar en ouder. De vrienden Mees, Sophie en Lola worden door de juf
naar zolder gestuurd en vinden een geheime deur. Uit nieuwsgierigheid gaan ze even kijken… en ze komen terecht in drie Koninkrijken vol ranja, sprookjes en musicals! De voorstelling was een groot succes! Tijdens de voorstelling werd meegeleefd en gelachen en na de
voorstelling werden nog wat vragen gesteld aan de personages. We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen en zijn ontzettend trots op onze toppers uit de vierde klas kunst
drama!
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Verzonden naar ouders (ook te vinden op de schoolwiki)
Lyceum

21-06

tl1 splitsing eerste klas volgend schooljaar

Beroepencollege

21-06

klas 2 snuffelstage 12 en 13 juli

Presentatieavond | V/G klas 1 en 2 en vwo+ klas 3
Afgelopen dinsdag was de jaarlijkse presentatieavond voor de eerste en tweede klassen V/G
en de derde klassen vwo+. Alle leerlingen presenteerden hun laatste project waar ze hard
aan hadden gewerkt aan ouders, opa's en oma's, begeleiders en andere belangstellenden. De
meest bijzondere onderwerpen kwamen voorbij, van tijd bepalen op een onbewoond eiland,
eten en taal in Japan, communicatie tussen mens en hond tot de invloed van mediageweld
op jongeren. De avond werd gestart met een dansje uitgevoerd door alle leerlingen. Daarvoor hadden de leerlingen al gezamenlijk gegeven en aan het einde van de avond sloten de
leerlingen uit de derde klas de avond af in de theaterzaal. Het was een zeer geslaagde
avond; ouders waren enthousiast, net als de leerlingen en hun begeleiders. We hebben er
van genoten en kijken nu al uit naar volgend jaar!
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