‘Stad & Esch &
open & kritisch.’

‘Laten zien en horen
wat je hebt ontdekt.
Voor een echt
publiek dus.’

‘Ik kan hier
mijzelf zijn.’

‘Voor mensen met
evenwichtsstoornis
hebben we een
loopkubus gebouwd.
Dat gaat om zo
iemand heen en
dan kan die weer
lopen. We hebben
er twee prijzen mee
gewonnen.’

‘Kunnen kiezen
voor een talentprogramma is
super!’

‘We gaan ook langs
bij een groothandel.
Daar leer je hoe je
moet omgaan met
vis en hoe je ’t moet
bereiden.’

‘Keihard jammen in
een geluiddichte
studio. Niemand
die je kan horen.’

‘Ik heb een goudvis gevangen in de
pauze.’

‘In de sportklas
oefen je op de
toestellen die
ze ook bij de
Olympische Spelen
hebben. ’

‘Worden wat je wilt
worden en zijn wie
je bent.’
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stad & esch & inhoud

Stad & Esch & jij & kennismaken

stad &
esch &
algemeen

Wij willen onze
leerlingen optimaal
voorbereiden op de
uitdagingen van de
21e eeuw.
Dat is
onze missie.

Verbinden 6

Lees wat daar voor
onderwijs bij hoort.

stad &
esch &
slim stappen zetten
naar persoonlijk
leiderschap
De wereld heb je niet
in de hand. Maar je
kunt wel de invloed
op je eigen leven
vergroten. Met grote
woorden: persoonlijk
leiderschap.

De boom van
zeven goede
gewoonten 73

Thematisch
werken 14

levert je veel op: plezier,
verdieping, en vaak applaus!
‘Thematisch werken
is het leukste
wat er is! Alle
leerlingen vinden
de praktijkervaring
leuk, waardevol en
leerzaam.’

Diever & Ezinge 26
Zie je jezelf al zitten?
Kijk vast even rond.

Bijlagen 89

Open dagen
Meppel
31 januari &
1 februari
2020

Open dag
Diever
7 februari
2020

& rondkijken & verder vragen

stad &
stad &
esch &
esch &
wat anderen vinden alle onderwijs
van Stad & Esch

Hoe gaat dat en hoe
voelt dat, die eerste
dagen op een nieuwe
school? En hoe kijken
oud-leerlingen terug
op Stad & Esch? Hier
lees je ervaringen.

Leuk & ook wel een
beetje spannend! 57

Onze brugklassers: Juan
Baas, Mika Buld, Alyssia
Dijksma, Jochem de Graaf,
Sophie Hartgers, Bo van den
Heuvel, Jelte Jalvingh, Susa
Kampman, Cas Kleinpenning,
Izaäk Lok, Jet Moes, Fleur
Scheerhoorn, Marion ter
Veen, Owen van der Veen,
Damian de Vries, Ivar
Wesselink, Lieke Wildeboer,
Jolt Zijlstra

& verder 77

Hoe gaat het met onze
oud-leerlingen: Henry
Compagner, Ergyn Dubovci,
Hadewich van Eerden, Sanne
van Eldik, Michiel van Goor
Maarten Hoeben, Anis Jadib,
Arnold Otten, Addo Pouwels,
Gert Toersen, Else de Vries,

Stad & Esch is een
scholengemeenschap.
Kies wat jij wilt en
wat het beste bij je
past.

Diever 13, 26, 52

de school in de buurt, die
vertrouwd voelt

Lyceum 28

jouw bijzondere talent

Beroepencollege 32

jouw ideeën over nu & later
& een leuk beroep

Praktijkschool 36
het draait om doen!

VSO Meppel 40

zelf uitvinden wat bij je past
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stad & esch & voorwoord

Leerlingen optimaal
voorbereiden op de
uitdagingen van de
21e eeuw.
Dat mooie idee krijgt
hier zijn plek.

De visie is
een school
geworden
School moet de omgeving zijn waar
leren en ontdekken als vanzelf gaat.
Je bent er op de plek en met mensen
die je uitdagen én helpen. Om dat te
laten lukken hebben we vier uitgangspunten genomen. Die vier zijn onze
visie. Als je goed kijkt, kun je onze visie
overal in Stad & Esch tegenkomen. In
het gebouw, de faciliteiten én in de
manier waarop we met elkaar werken.

Wij zijn met elkaar op
weg naar het gedroomde
Stad & Esch .
Als dat ergens zichtbaar
wordt, dan is het wel nu.
We zijn op een punt gekomen waar alles en iedereen
zijn plek vindt.
In de eerste plaats zijn dat
de nieuwe leerlingen die dit
jaar voor Stad & Esch
kiezen om te ontdekken wie
ze zijn, wat ze prikkelt en

7

Door de impulsen die
het Onderwijspark
Ezinge en het vernieuwde
gebouw in Diever ons
geven, bouwen we elke dag
aan het realiseren van
onze dromen.

nieuwsgierig maakt, waar
hun talenten en passies
liggen, en wie en wat ze
allemaal nodig hebben om
hun plek te vinden in de
wereld van de 21e eeuw.

Ook voor collega’s, ouders
en buurtgenoten is er veel
te ontdekken.
Allereerst Ezinge, het
onderwijspark in de stad
waar je als buurbewoner
op bezoek kunt tijdens
projecten.

Waar je kinderen met lef
een podium op ziet klimmen
om hun verhaal te doen.
Waar de ict-specialist in
veel gevallen een leerling
blijkt te zijn. Waar je zomaar
iemand kunt tegenkomen
die het eindproduct van
een themawerkstuk wil
kopen. Waar je op de
drukste plek van Meppel
tegelijk ook de stilte kunt
vinden. En nog heel veel
meer moois. 3
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stad & esch & voorwoord

Een plek waar je jij
kunt worden
Onze missie is helder: op
Stad & Esch willen we leerlingen optimaal voorbereiden
op de wereld van nu en op
de toekomst. In die wereld
moet je veel in huis hebben
om je plek te krijgen. Hele
nieuwe vaardigheden als
creatief en kritisch denken,
samenwerken, oplossingen
vinden, goed met informatie
om kunnen gaan, met lef het
antwoord vinden op grote
veranderingen, je verhaal

doen en de wereld laten zien
waar jij voor staat.

In Stad & Esch scheppen
we het klimaat waarin je
niet alleen kennis en
vaardigheden ontwikkelt.
Hier ontwikkel je ook je
eigen identiteit als mens, en
ontdek je hoe je jezelf kunt
ontplooien, in je schooljaren
en daarna. We noemen
onszelf ook wel: de plek
waar je jij wordt, waar je
persoonlijk leiderschap
ontwikkelt.

Van een visie naar elke dag
goed onderwijs is het nog
een hele stap. In de afgelopen jaren hebben we een
heleboel van die stappen
met elkaar gemaakt. Daar
zijn we bijzonder trots op,
want de visie die we aan het
begin in woorden hebben
gevangen, zie je nu elke
schooldag, overal om je
heen. De visie, de droom is

echt een school geworden.
We hopen dat jij er bij
komt om het nog
mooier te maken.

Lees meer over
persoonlijk
leiderschap
op p73 & p94

visie

Passie als
brandstof
voor talent.
Bijvoorbeeld: Niet alleen maar leren
voor je diploma, maar vooral leren doordat
je nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.

Peter
de Visser

directeur-bestuurder

Bij ons word je uitgedaagd om echt eigen
keuzes te maken bij het bepalen van je
doelen. Samen iets doen waar je ongelofelijk
veel zin in hebt. Bijvoorbeeld iets wilds als
samen een boot bouwen. Onderweg een

hoop problemen tegenkomen, én oplossen!
Omdat je verder wilt komen en vertrouwen
hebt dat het lukt. Een plek waar
jouw talenten tot zijn recht komen.
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visie

visie

Bijvoorbeeld: Denken in kansen
schept ruimte voor nieuwe, creatieve
oplossingen en toepassingen. Dit
kans-denken kom je niet alleen tegen in
de creatieve vakken maar in alle vakken.

Bijvoorbeeld: Iets
uitzoeken, begrijpen en er
een goed verhaal van
maken is één ding. Maar
dan begint het pas. Bij ons

Creativiteit als
sleutel tot succes.

De organisatie, de cultuur, onze manier
van samenwerken, alles is gericht op
het vinden van nieuwe oplossingen.

Ruimte
voor lef.

vertel je je verhaal ook aan
het publiek: aan ouders,
docenten, je klas. En misschien wordt je verhaal wel
een lied, een toneelstuk of
een expositie. Ons Hart van
Ezinge is daarvoor
een prachtig podium.

visie

Persoonlijk
maken als
standaard.
Bijvoorbeeld:

Niet de leer- of werkboeken zijn je
belangrijkste gereedschap, maar je
eigen device! Dat is dé manier om
vragen te stellen, te onderzoeken,
contacten te leggen, mensen te
vinden die je nodig hebt en het
onderwijs voor jou meer persoonlijk
te maken. Bij ons werk je bij veel
vakken vanuit leerdoelen en maak je
ook eigen keuzes. We noemen

dat maatwerk.

Doro van
Koningsveld
directeur Onderwijs
en Personeel

10 stad & esch & jij

Je zit nu in groep 8 en je staat voor een
grote stap: naar een nieuwe school.
Welke school gaat dat worden?
Waar voel je je prettig? En waar krijg je de
beste kansen om te ontdekken waar je
goed in bent? Wij hopen dat je bij ons
komt, bij Stad & Esch.

Welkom
op een plek waar
nieuwsgierigheid
in de lucht hangt,
waar ontdekken en
leren als vanzelf gaat.
Meedoen in een wereld die
snel verandert, vraagt om meer dan
alleen een diploma. Bij ons krijg je een
stevige basis mee om echt jouw plek in
te nemen in de maatschappij. En daar
komt heel wat bij kijken. Zoals creatief
denken, samenwerken, kritisch denken,
problemen oplossen. Bij ons leer
je het allemaal.

11

Wij vinden het
belangrijk dat je
je goed en veilig
voelt op school.
Bij ons draait het allemaal
om jouw persoon, om jouw
talenten en jouw nieuwsgierigheid. Want je leert
het best als we echt van jou
uitgaan. Dat vraagt wat van
ons en dat vraagt wat van
jou. Wij verwachten dat je
actief bent op school, dat je
zelf met originele ideeën
komt en creatief aan de
slag gaat met je mogelijkheden. Wij leren je terug te
kijken naar wat je geleerd
hebt en hoe je dat gedaan
hebt. Altijd een persoon-

lijke aanpak.

Alles helpt mee om je te
laten leren en groeien. Zo
zijn er naast de lessen veel
activiteiten te doen:
schouwburgvoorstellingen,
sporttoernooien, excursies,
reizen, disco’s. Wat dacht je
van spelen in de schoolband, meedoen aan de
musical of in een van de
leerlingondernemingen?
Nieuwsgierigheid en plezier
zijn de motoren die bij jou
het leren en ontdekken in
beweging brengen. Passie

Dan wordt ook het leren
een stuk leuker en makkelijker. Daarom organiseren we
allerlei activiteiten om je
nieuwe klasgenoten en
leraren snel te leren kennen.
En natuurlijk proberen we
jou in een klas te plaatsen
waarin ook andere leerlingen
van jouw basisschool zitten.
Verder krijg je een mentor:
een vertrouwd iemand bij
wie je altijd terecht kunt
met vragen of problemen
die je niet in je eentje oplost.

Heb je extra hulp nodig,
dan kun je op steun
rekenen. Wat jij kan en wilt,
staat bij ons voorop. Dat
merk je bijvoorbeeld ook
aan de extra hulp en steun
die je kunt krijgen. Heb je
bijvoorbeeld te maken met
dyslexie, dan kun je de
beschikking krijgen over
speciale programma’s op je
computer. Wat voor het
leren geldt, gaat dus ook
op voor de extra’s die je
nodig hebt: we kijken altijd
naar jou als persoon.

Lees meer
over de
computer
op p92

Op de basisschool heb je al
gewerkt met de computer.
Wij gaan daarmee verder.
De computer vervangt
steeds vaker het (werk)
boek. Werken met de
computer of tablet is dé
manier om dingen te onderzoeken, slim samen te
werken, vragen te stellen en
mensen te spreken die je
verder kunnen helpen. Je
mag je eigen laptop of
tablet mee naar school
nemen. We noemen dat
‘Bring Your Own Device’
(BYOD).

Wij vinden thematisch
werken een ideale manier
om ons onderwijs vorm
te geven. Als duo of als
groep verdiep je je in een
thema of onderwerp. Soms
werkt zelfs de hele school
aan één en hetzelfde
thema. Thematisch werken
is een manier van werken
die vaak prachtige resultaten oplevert. En het is een
aanpak waar iedereen
energie van krijgt.

als brandstof voor talent.

Lees meer
hierover
op p14
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Groeien, leren,
ontwikkelen, vragen…
Kunnen zijn wie je bent!

Leren &
blijven leren
stad & esch &
een leven lang
nieuwsgierig

Hoe de wereld van morgen eruit ziet en
wat je allemaal moet kunnen om echt mee
te doen – dat is moeilijk te voorzien. Eén
ding weten we wel: wie leert, nieuwsgie-

rig blijft en kansen herkent, gaat iets
moois van zijn leven maken. Wij helpen
daarbij.

Stad & Esch op Ezinge
Als je overweegt om naar Stad & Esch in
Meppel te gaan, dan kun je op de open
dagen op 31 januari en 1 februari 2020
rondkijken op onze schitterende school op
het Onderwijspark Ezinge. We hebben vier

gebouwen op Ezinge: het Beroepencollege,
het Lyceum, de Prakijtijkschool en VSO
Meppel.

De gebouwen zijn nadrukkelijk met
elkaar verbonden en elk gebouw biedt wat
je als leerling nodig hebt: ruimte of juist
wat meer kleinschaligheid, veiligheid,
uitdaging. Ezinge heeft veel mogelijkheden,
ook door bijvoorbeeld de samenwerking met
het Drenthe College. Door dingen samen
te doen, kunnen we onze leerlingen meer
bieden; de inrichting van het praktijkpark
op Ezinge is daar een mooi voorbeeld van.

Ezinge

Een heel eigentijds schoolgebouw, overal wifi, een
theaterzaal, een topsporthal, een dansstudio, een
Ontdeklab Media & ict, een Ontdeklab Technologie
& innovatie, mooie praktijklokalen, samenwerking
met anderen, het Hart van Ezinge waar alle
creatieve vakken samenkomen. Wie zou daar niet
op school willen zitten?
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Diever

Woon je buiten de stad en ga je liever niet
naar Meppel of Steenwijk? Ook dan is Stad &
Esch dichtbij. Diever kan voor jou een heel
goede keuze zijn. Dat is de school in de buurt,
die vertrouwd voelt, waar je leerlingen,
leraren en onderwijsondersteuners
snel kent.
Lees meer
hierover
op p93

Stad & Esch in Diever
Als je erover denkt om naar Stad & Esch in
Diever te gaan, dan kun je daar de school
bekijken op de open dag op 7 februari
2020. Onze school in Diever is gerenoveerd
en de nieuwe sporthal en theaterzaal zijn
in gebruik genomen. Ook werken we
samen met de bibliotheek.

Op Stad & Esch Diever kun je in de onderbouw vmbo (inclusief lwoo), havo en
atheneum volgen. Na de onderbouw kun
je in Diever je diploma vmbo-tl of havo
halen. Leerlingen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg
gaan na het tweede leerjaar naar het Stad
& Esch Beroepencollege in Meppel. En
volg je atheneum, dan kun je na het derde
leerjaar verder op het Lyceum van Stad &
Esch in Meppel. De aansluiting verloopt
altijd soepel.

Leren met een
persoonlijk plan

Diever kiest voor eigen wijs leren
In Diever draait het onderwijs meer dan
ooit om jou als leerling: je bepaalt zelf je
doelen en je maakt je eigen keuzes. Met je
coach en met je ouders ga je nadenken
over wat je wilt leren en hoe je dat gaat
doen. Daar helpen we je natuurlijk bij zodat
je, als je met een havo-advies naar onze
school komt, de school ook verlaat met
een havo-diploma. Je zult te maken krijgen
met tredevakken en themavakken, met een
rooster zonder tussenuren, een wekelijks
gesprek met je coach, met stamgroepen in
plaats van brugklassen. In Diever houden we
persoonlijke aandacht voor de individuele
leerling.
Ontdek wat bij je past
De brede onderbouw maakt Stad & Esch
Diever tot een bijzondere school. Als je
keuzes liever nog even uitstelt en veel
kansen openhoudt, dan is zo’n brede
onderbouw ook nog eens erg praktisch.
Overstappen naar een ander niveau of een
andere route is eenvoudig.

14 stad & esch & thematisch werken

‘Leerlingen
moeten zich in de
gedachtenwereld
van andere
personen
verplaatsen.’

‘We
verbinden
leren met
beleven.’
‘Leerlingen komen oog in oog
te staan met hun onderwerp.
Dichterbij kan niet. En dan
gebeurt er iets bijzonders met ze.’

15

Thematisch werken
levert je veel op:
plezier, verdieping,
en vaak applaus!
Thematisch werken is een manier van
werken die prachtige resultaten
oplevert. En het is een aanpak waar
iedereen energie van krijgt. Als duo of
als groep verdiep je je in een thema of
onderwerp. Je gebruikt de vakken en
vaardigheden die je nodig hebt. Daarbij
werk je echt vanuit eigen vragen en
nieuwsgierigheid. Je krijgt coaching
van bijvoorbeeld een leraar en met hulp
van elkaar kun je in korte tijd heel veel
te weten komen.

Kijk
mee!

Met iets weten begint
het eigenlijk pas. Bij Stad
& Esch vinden we ’t net
zo belangrijk dat je kunt
laten zien en horen wat je
hebt ontdekt, aan leraren,
klasgenoten kortom, aan
een publiek. Er wordt een

goede presentatie van je
verwacht. Presenteren kan

met alle mogelijke middelen:
een magazine, een film,
een goed verteld verhaal,
een keynote-presentatie,
een toneelstuk… De creatieve vakken zijn belangrijk
bij het maken van een
pakkende presentatie. De
faciliteiten voor thematisch
werken zijn optimaal. In de
bovenbouw zijn er vakoverstijgende projecten zoals
Spieghel Historiael. Hierbij
werken bv. de vakken Nederlands, maatschappijleer,
geschiedenis en beeldende
vorming nauw samen.

16 stad & esch & thematisch werken

Mark de RuijterGroenewold
DOCENT NA&SK

Bij het thema spanning in klas 2-tl
organsieren de leerlingen een
heleboel zelf. Als groep moeten ze
hun creativiteit inzetten om steeds
vanuit een andere invalshoek te kijken
naar spannende gebeurtenissen in
de geschiedenis. Dit presenteren ze
op steeds wisselende manieren. Als
laatste vergelijken we spanning van
vroeger met spanning in deze tijd door
middel van een fotoserie. Tussen
de bedrijven door ontwikkelen
de leerlingen hun vermogen
om zich in te leven doordat ze
zich bij de opdrachten steeds in de
gedachtenwereld van andere personen
moeten verplaatsen.

De wereld is de school.
Oog in oog met je
onderwerp. Dichterbij
kan niet.

17

Gesprek met schrijver
Adriaan van Dis voor
‘Spieghel Historiael’.
Check de QR-code op p15!

Kijken en proeven hoe
bedrijven het doen.
Goede vakmensen vinden het
heerlijk om te praten over
hun werk. Niemand heeft
geheimen.

18 stad & esch & thematisch werken

Eveline
Villerius

DOCENT BEELDENDE
VORMING
De leerlingen van de Stad & Esch
Praktijkschool bouwden samen met
kunstenaar Wessel de Ruyter en met
mij aan een communicatietoren. De
materialen hiervoor waren afkomstig
van de metaalstort en kregen hiermee
dus een tweede leven. De metalen zijn
op school aan elkaar gelast, versierd
en beschilderd en in drie delen naar
het eiland vervoerd. Daar zijn de delen
aan elkaar verbonden tot een vijf
meter hoge communicatietoren. Het
thema van dit project was Meppel,
stad van verbinding.

Thema
Communicatietoren
Praktijkschool

19

Thema
Praktijk in het park,
biologie

20 stad & esch & hart van ezinge

Kijk
mee!

Het Hart van
Ezinge: je talent
en je werk in de
schijnwerpers

Iemand die dankzij jouw
verhaal helemaal stil wordt
of razend-enthousiast of
verontwaardigd en je verhaal
meteen gaat doorvertellen.
Dat is de allermooiste
beloning die je kunt krijgen
voor je werk.

21

Een speciale plek om talent en jouw kijk
op de dingen te laten zien. Een podium.
En tegelijk de plaats waar je leert om
jezelf te presenteren. Dat is Het Hart
van Ezinge, een kloppend hart vol
kunst. We zien jouw talent graag in het
Hart van Ezinge!
Met het onderwijs op Stad & Esch
willen we leerlingen optimaal
voorbereiden op de 21e eeuw. Dit
betekent kennis en vaardigheden
aanleren. Maar ook inspelen op een
voortdurend veranderende
maatschappij. Hierbij zijn vaardigheden
als creativiteit, presenteren en
samenwerken van groot belang.
Dat leer je o.a. in het Hart van Ezinge.

Deze korte betoverende
animatiefilm hebben
we vertoond op onze
Artnight. Tekeningen
en geluidseffecten zijn
volledig van de hand
van Babette Vegter uit
havo5.

Kijk
mee!
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“Een kloppend hart vol
kunst. En een een veilige,
vertrouwde omgeving om
te experimenteren.”

In het Hart van Ezinge krijg je les in
verschillende kunstvakken. We leren
jou de kunstzinnige skills en tools om je
verbeelding tot leven te wekken. Want
hoe geef je vorm aan jouw ideeën en wat
heb je daarvoor nodig? Bijvoorbeeld naar
het werk van anderen kijken, en zelf ontdekken en ervaren hoe dat werkt. Hart

van Ezinge en de docenten bieden je een
veilige en vertrouwde omgeving aan om
te experimenteren. Je mag fouten maken,
ontdekken en ondernemen.
Theater, muziek, dans
en beeldende vorming
Bij Stad & Esch stimuleren wij creativiteit
en verbeelding door een breed aanbod
aan creatieve vakken. Hier kun jij op
zoek naar jouw talent en passie. In het
lesaanbod vind je de vakken theater, dans,
muziek en beeldende kunst en vormgeving.
Dit aanbod geldt voor alle onderwijstypes
en deelscholen op Praktijkschool,
Beroepencollege, Lyceum en in Diever.
In de eerste twee leerjaren kun je proeven

van alle kunstvakken. Daarna zijn er mogelijkheden om je eigen weg in het kunstonderwijs in te slaan. In de bovenbouw kun
je kiezen voor een examenvak drama,
muziek, dans of beeldende kunst en vorming
(Lyceum). Of je neemt een kunstvak als
keuzemodule (Beroepencollege).
Kunstzinnige activiteiten
Naast onze reguliere lessen bieden wij veel
kunstzinnige activiteiten aan zodat je je
nog verder kan verdiepen. Denk aan de
schoolbrede cultuurweek vol kunstzinnige
workshops en ons jaarlijks open podium.

Sta jij met jouw talent te schitteren op
onze Culturele Avond?

De verbinding van creativiteit
met andere vakken
Creativiteit staat niet alleen centraal in
onze kunstvakken. Het stroomt door de
hele school. Het Hart van Ezinge is daarbij
de verbinder tussen verschillende vakken,
om de lesstof en alles wat jij beleeft in het
volle licht te zetten. Met lef!

Kijk
mee!
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Aranka Kuiper
THEATERDOCENT

In het Hart van Ezinge ontwikkelen
we samen een interessant, divers en
uitdagend lesprogramma voor alle
kunstvakken. Het mooiste van mijn
werk vind ik dat je leerlingen ziet
groeien: van verlegen brugklasser tot
echte acteur in een eigen toneelvoorstelling in de bovenbouw!

Lees meer
over het Hart
van Ezinge
op p93
Toen ik in de eerste klas
kwam kreeg ik voor het eerst
echt theaterles en dansles en
beiden vakken zijn geweldig.
Ik vond het gewoon een soort
cadeautje van school omdat je
er iedere les wel iets voor
kon doen en nooit echt stil
hoefde te zitten.
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Hoe krijg je iets aan
’t rollen in de wereld?
Hoe geef je anderen iets
mee? Hoe maak je iets
duidelijk?

Joris van
Ballegoijen
FILMMAKER EN

ONDERWIJSONDERSTEUNER
Door goede samenwerking en grondig
onderzoek binnen en buiten de school
komen de leerlingen veel te weten over
hun onderwerp. Ze gaan op pad om
informatie te verzamelen, voorwerpen
te fotograferen en mensen te filmen en
te interviewen. Op die manier komen
de leerlingen oog in oog met hun
onderwerp te staan en bij de kern van
hun onderzoek. Dichterbij kan niet.
Dan gebeurt er iets bijzonders
met ze. Dan worden ze ineens echt
eigenaar van hun onderwerp. Dat
merk je en zie je.
Naderhand bij de presentaties hoef
ik als docent de leerlingen vaak niets
meer te vertellen. Dan zijn de rollen
bijna omgedraaid en vertellen de
leerlingen mij hoe dingen in
elkaar zitten en komen ze zelfs met
bijzonderheden over hun onderwerp
waar ik geen weet van had.

Soms met een stuk tekst.
Maar vaak ook met heel
iets anders: door een
lied, een aangrijpend
toneelstuk, of een film
die een diepe indruk
maakt. Je gaat het
allemaal ontdekken bij
Stad & Esch.

25

‘Werken vanuit
eigen vragen en
nieuwsgierigheid’

‘Ontwikkel je
creativiteit en leer
oplossingsgericht
samenwerken.’

Energie
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Waar ben jij
écht op je plek?
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Word je enthousiast van onze kijk op
leren, en kies je voor Stad & Esch?
Dan vind je altijd de omgeving waar jij
helemaal op je plek bent. Grote kans
dat het Ezinge in Meppel wordt.
Woon je buiten de stad en wil je niet
naar Meppel dan kun je ook voor
Diever kiezen.

klassen in diever

klassen in meppel

VSO meppel

tl
havo
atheneum
vwo+
gymnasium
voorbereidend mbo kb
voorbereidend mbo bb
praktijkschool

Op onze open dag kun
je de sfeer proeven.
Je kunt daar zien en
voelen waar Stad & Esch
voor staat
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In het Lyceum op Onderwijspark Ezinge vind je tl,
havo, atheneum, vwo+ en gymnasium. Omdat het
bij Stad & Esch draait om je eigen keuzes,
mogelijkheden en talenten, kun je voor
verschillende wegen kiezen. In de onderbouw heb je
4 uur in de week thematisch onderwijs en krijg je
alle kunstvakken: theater, dans, beeldende kunst en
vormgeving en muziek. Als je wilt kun je in een
kunstvak examen doen.

Stad & Esch
Lyceum &
jouw bijzondere talent
tl & havo &
atheneum &
vwo+ & gymnasium

klassen in diever

klassen in meppel

VSO meppel

tl
havo
atheneum
vwo+
gymnasium

Theoretische leerweg
De tl opleiding op Stad & Esch start op het
Lyceum. Na twee jaar tl kun je kiezen uit
twee opleidingen: een richting die vooral

gericht is op doorstroming naar het mbo
én een richting die vooral gericht is op
doorstroming naar de havo. In de brug-

klas van de tl starten we ook met de
Technologie route en kiezen leerlingen
voor een van onze talentprogramma’s
Ontdek & verdiep: Sport & gezondheid,
Techniek & innovatie, Media & ict en Mode
& design.
Havo
Onze havo bereidt jou uitstekend voor op
een studie in het hoger beroepsonderwijs
omdat we veel aandacht besteden aan
leervaardigheden zoals plannen, reflecteren, samenwerken en vooral zelfstandig
werken. Je ontwikkelt je kwaliteiten en
vaardigheden verder tijdens vaklessen,
mentorlessen en keuzewerktijd, via webquests en havisten competent.
Je gaat een aantal keer op stage. Op die
manier leer je op onze havo waar je goed
in bent, je leert je kwaliteiten kennen, je
krijgt een eigen manier van leren.

Open dagen

Vrijdag 31 januari
& zaterdag
1 februari 2020

Lees meer
over Ontdek &
verdiep op
p94

29

30 stad & esch & lyceum

Atheneum

Met een vwo-opleiding word je voorbereid op wetenschappelijk onderwijs en
hoger beroepsonderwijs. Het atheneum is
één van de drie vwo-routes die je op Stad
& Esch kunt kiezen. In de brugklas besteden we veel tijd en aandacht aan het
ontwikkelen van je studievaardigheden.
Vwo+
Op Stad & Esch kun je ook kiezen voor
vwo+. Dit is een vwo-opleiding met meer
uitdaging en verdieping. In deze opleiding
volg je uren keuzewerktijd. Je maakt dan
huiswerk of je werkt samen met andere
leerlingen aan een project. Binnen een
thema onderzoeken jullie een zelfgekozen
onderwerp. Het gaat daarbij om keuzevrijheid, eigen interesses, zelfstandigheid en
verdieping. In vwo+ volg je ook het vak
filosofie. Je leert dan met de bronnen van
het filosofisch denken om te gaan.
Gymnasium
Er is maar één gymnasium in Meppel, en
dat vind je op Stad & Esch. Op het gymna-

sium maak je vanaf jaar 1 kennis met
verhalen van de Grieken en de Romeinen
en leer je hun talen te ontcijferen. Net als
op het vwo+ heb je uren keuzewerktijd om
huiswerk te maken en samen met andere
leerlingen aan een zelfgekozen project te
werken. Ook volg je het vak filosofie.
In de onderbouw is vwo+ en gymnasium
een aparte opleiding binnen Stad & Esch.

Lees meer
over vwo+ &
gymnasium
op p91

Lees meer
over dyslexie
op p91

Nieuwe wereld – nieuwe vakken
De wereld verandert snel. Dat merk je ook
aan de vakken die bij ons worden aangeboden. Je kunt bij ons bijvoorbeeld les
krijgen in de Chinese taal en cultuur, of
sport en techniek. Plus, je hebt de mogelijheid om examen af te leggen in kunstvakken.
En we blijven nadenken en nieuwe plannen
maken, dus in een volgend jaar kan daar zo
maar weer een heel nieuw vak bij komen.

Extra hulp bij dyslexie
Heb je dyslexie, dan kun je snel de juiste
hulp krijgen, niet alleen op je basisschool,
maar ook als je bij ons op school komt. Als
je een dyslexie verklaring hebt, kun je het
programma Kurzweil op je laptop krijgen.
Rijk aan cultuur

Stad & Esch kent een lange traditie van
culturele avonden in Schouwburg Ogterop
en in onze eigen theaterzaal in het Hart
van Ezinge. Ook dit jaar zullen leerlingen
dus optreden als acteur, muzikant of
cabaretier. En organiseert Vester weer
feestavonden en de Groot Vester musicalen gala-avond in december. We zijn trots
op Vester, de oudste leerlingvereniging
van Nederland. Verder organiseren we

allerlei culturele projecten, zoals voor de
brugklassers het Scapinodansproject.
En verder heeft het havo/vwo van Stad &
Esch ook een debatteam dat landelijk
hoge ogen scoort!
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Met een goed beroep
gaat er een wereld
voor je open.
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Wil je je voorbereiden op een beroepsopleiding?
Dan is het Stad & Esch Beroepencollege de ideale route.
Op het Beroepencollege zet je de eerste stappen op weg naar
het middelbaar beroepsonderwijs.
Binnen het Beroepencollege bieden we je twee
beroepsgerichte leerwegen van het vmbo aan: de
kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte
leerweg. In de onderbouw kun je kiezen voor een
talentprogramma zoals sport & gezondheid, techniek &
innovatie, media & ict en mode & design. Ook krijg je alle
kunstvakken: theater, dans, muziek, beeldende kunst en
vormgeving. In de bovenbouw kies je een leerweg in het
domein Techniek of het domein Dienstverlening.

Beroepencollege &
jouw ideeën over nu &
later &
een leuk beroep
voorbereidend mbo
techniek & horeca & sport & economie &
ondernemen & mode & verzorging &
toerisme & grafisch & ict & nog veel &
veel meer

mobiliteit &
transport &
logistiek &
eigen zaak &

klassen in diever

klassen in meppel

VSO meppel
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voorbereidend mbo kb
voorbereidend mbo bb

Deelscholen
Op het Beroepencollege hebben we twee
deelscholen: de deelschool onderbouw en
de deelschool bovenbouw. De deelschool
onderbouw vind je op de 2e en 3e verdieping en daar volg je het merendeel van
je lessen. Alleen voor sport, de laboratoria,
de talentprogramma’s en de creatieve
vakken ga je naar een ander deel van het
gebouw. De begane grond en de 1e verdieping zijn voor de bovenbouw. In de bovenbouw volg je een groot deel van je lessen
op de praktijkparken.

programma dat het beste bij je past. Wij
vinden dat een goede, effectieve manier
van werken. Goede resultaten en tevreden
leerlingen geven ons daarin gelijk. Als
onderdeel van het gewone lesprogramma
bieden wij allerlei keuzeactiviteiten aan.

Ruimte voor keuzes

Sport & gezondheid

Er is veel ruimte voor je eigen keuzes.
Jouw tempo, jouw interesses, je eigen
activiteiten en begeleiding daarbij — daar
draait het om. Samen maken we het

Lees meer
over ontdek
& verdiep
op p94

Ontdek & verdiep, de talentprogramma’s

In de onderbouw kun je kiezen voor een
talentprogramma. Vier uur per week ben

je bezig hier meer van te ontdekken en
over te leren. Aan het eind van klas 1 kun je
van programma wisselen als je dat wilt.

Ben je goed in sport en vind je gezondheid
belangrijk? Dan is dit echt iets voor jou! Je
gaat vier uur per week tijd besteden aan
het thema sport & gezondheid. En dit vak
doe je dan ook nog eens in onze topsporthal
op Ezinge met o.a. een eigen klimwand!
Techniek & innovatie
Heb je passie voor alles wat met techniek
te maken heeft? Wil je leren programmeren
en robots en drones aan het werk zetten?
Wil je dingen ontwerpen en maken met
3D-printers? Dan is techniek & innovatie
echt iets voor jou! We pakken het op een
praktische en moderne manier aan met
veel hightech. Veel van de tijd ben je aan

het werk in ons Ontdeklab Technologie &
innovatie.

Media & ict
Vind je het leuk om dingen te bedenken en
te ontwerpen en heb je iets met media en
ict, dan wil je vast en zeker meer weten van
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dit programma. Hier staan vormgeven,

kunst, (tekst)opmaak, film, animatie en
bijvoorbeeld bouwen van websites en
Apps centraal. Je leert ook werken met
programma’s als bijvoorbeeld Photoshop.
Veel van de tijd ben je aan het werk in ons
Media & Designlab.
Mode & design
Heb je creatief talent, ben je geïnteresseerd
in trends en vind je het leuk om dingen te
ontwerpen en ook te maken, dan past het
programma van mode en design jou als een
jas. Hier staan gevoel voor kleuren en
materialen, styling, mode, ontwerpen,
interieurs en design centraal. Naast veel
leren over mode & design leer je ook
presenteren en experimenteren met
materialen en technieken.

In de eerste twee jaar krijg je alle gelegenheid om uit te zoeken wat echt bij je past.

Bij het domein Techniek horen beroepsbeelden als: installatietechniek, elektro-

Aan het eind van leerjaar 2 kies je voor een
domein en een profiel. In klas 1 en 2 word je
hier tijdens loopbaanleren goed op voorbereid. Bij loopbaanleren ontdek je wie je
bent, wat je kunt en waar je voor staat. Je
ontdekt welk profiel het beste bij jou past.

techniek, technisch advies, mobiliteit &
vervoer, afbouw & onderhoud, technologie,
3D, bouwen, logistiek en technisch tekenen.

Domeinen in de bovenbouw

Binnen het domein Techniek kun je kiezen
uit 3 profielen:
• Bouwen Wonen Interieur
• Produceren Installeren Energie
• Mobiliteit en Transport

Bij het domein Dienstverlening horen
beroepsbeelden als: handel & verkoop, ict,
administratie & secretarieel, mode &
commercie, horeca & consumptie, toerisme
& recreatie, grafimedia, sport & bewegen,
veiligheid, verzorging, uiterlijke verzorging,
verpleging, peuterspeelzalen, kinderopvang.
De praktijkparken

Binnen het domein Dienstverlening kun

In de bovenbouw werk je voor de beroepsgerichte vakken op de praktijkparken.

je kiezen uit 3 profielen:
• Economie & Ondernemen
• Horeca Bakkerij Recreatie
• Zorg en Welzijn

Er zijn praktijkparken voor Techniek,
Economie, Zorg en Welzijn en voor
Horeca. Het praktijkpark Techniek is
onderverdeeld in drie leerpleinen:
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Open dagen

Vrijdag 31 januari
& zaterdag
1 februari 2020

één voor Bouwen Wonen Interieur, één
voor Produceren Installeren Energie en
één voor Mobiliteit en Transport.
Je werkt zoveel mogelijk aan échte
opdrachten, liefst ook van een echte
opdrachtgever. Zo komt de wereld de
school binnen. Bij deze opdrachten of
prestaties komt heel veel aan de orde,
zoals overleg voeren, werk plannen, voorbereidingen treffen, laten zien wat je kunt
en iets goeds afleveren. Hulp, advies en
steun van leraren is er altijd.
Samen met het Deltion College doen we
mee aan Toptechniek in Bedrijf. Een doorlopende leerlijn voor Innovatieve Techniek.
Samen met het Alfa College bieden we
het onderdeel Bakkerij aan. Samen met
het Drenthe College bieden we de
opleiding Horeca aan. Door de

Lees meer
over lwoo
op p92

samenwerking met het mbo zorgen we
voor een uitstekende aansluiting op je
vervolgopleiding in het mbo en ligt een
mooie baan voor het oprapen.
Kennismaken

Vaak moeten brugklassers wat wennen
aan hun nieuwe school. Daarom organiseren we allerlei activiteiten. Daarbij leer
je niet alleen je klasgenoten goed kennen,
maar ook je mentor. En zij leren jou
kennen.
Leerwegondersteunend onderwijs
(lwoo)
Sommige leerlingen krijgen extra ondersteuning. Wij noemen dat het leerwegondersteunend onderwijs. Een speciale
test maakt duidelijk of je daarvoor in
aanmerking komt.
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Als je het moeilijk vindt om via het
vmbo en mbo een beroepsopleiding
te volgen, dan kun je naar het
praktijkonderwijs gaan. Daar leer
je vooral door te doen. De meeste
leerlingen zitten 5 jaar op onze
school. Je kunt er tot je 18e blijven.

Praktijkonderwijs:
het draait om doen!
voortgezet onderwijs &
werk dat bij je past

klassen in diever

klassen in meppel
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praktijkschool

Op de Praktijkschool vinden
we het belangrijk dat je jezelf
en je mogelijkheden goed
leert kennen. Weten wat je
wilt, goed aanvoelen wat je
kunt en wat bij je past,
maakt leren leuk. En dat niet
alleen: het zorgt er ook voor
dat je vooruitkomt.
Daarnaast willen we dat je
goed voor jezelf leert zorgen
en opkomen. Je leert daarom
het huishouden te doen, je
kunt je verdiepen in hobby’s,
je werkt aan je creativiteit en
we hebben het met elkaar
over wat er in de wereld
gebeurt.

Persoonlijk
In de eerste leerjaren volg je een algemeen
programma. Vanaf de eerste dag volg je
een programma waar je leert werken aan
je eigen leerdoelen. Je wordt goed
voorbereid op een keuze in de bovenbouw.

Met jou, je ouders en met de leraren
kijken we naar jouw toekomst. Wat voor

werk wil je gaan doen? Ga je direct werken
of ga je eerst nog doorleren? Wil je
certificaten halen? Voor iedere leerling is
de route anders: leren, in de praktijk
oefenen, school gecombineerd met twee
dagen stage per week… Het kan allemaal
bij ons. Samen kiezen we wat het beste bij
jou past.
We luisteren goed naar je
In het praktijkonderwijs luisteren we naar
jou en kijken we samen of jouw dromen en
wensen werkelijkheid kunnen worden.

Waar jij goed in bent – daar draait het om.
Een veilige leeromgeving
In een groep en een omgeving waarin je je
lekker voelt, leer je het best. Op Ezinge
heeft de Praktijkschool een eigen gebouw
met een eigen voordeur. Op de Praktijkschool houden we de groepen klein.
Structuur en goede afspraken zorgen voor
een fijne werksfeer waarin je echt jezelf
kunt zijn. De leraren op de Praktijkschool
zijn daarbij jouw leraar, coach en
begeleider.
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Op de Praktijkschool van Stad & Esch
doe je de opleiding waar
je plezier in hebt.
Werk dat echt bij jou past
en dat je aan kunt.

Praktijk als basis

Je volgt praktijkvakken, waardoor je
leert door te doen! Je doet o.a. tuinonderhoud en techniek. Je kookt, leert het
huishouden te doen en alles wat met
zelfstandig wonen te maken heeft. Ook
doe je sportieve en creatieve activiteiten.
Je portfolio laat zien hoe je groeit
Je leert goed naar jezelf te kijken. Wat
daarbij helpt, is jouw digitaal portfolio.
Daarin leg je zelf vast wat je leerdoelen zijn
en wat je geleerd hebt en bewaar je
verslagen, werkstukken en certificaten die
je behaalt.
Certificaten halen
In veel beroepen heb je branchegerichte
certificaten nodig. Bijvoorbeeld voor
Lassen, VCA (veiligheid), Schoonmaak,
Heftruck, Trekker. Dit soort certificaten
worden steeds belangrijker. Je kunt ze via
ons behalen. Als je je schoolloopbaan

succesvol hebt afgerond, krijg je een
diploma Praktijkonderwijs.

Verder leren
Voor sommige leerlingen houdt het leren
niet op na het praktijkonderwijs. Je kan bij
ons het Entree diploma behalen. Met het
Entree diploma kun je verder gaan leren in
het mbo. Maar ook leerlingen die direct
aan de slag gaan, gaan vaak later via hun
werkgever een diploma halen of interne
scholing volgen.
Zelf kiezen wanneer je van school gaat
Je gaat van school als je gaat doorleren op
het mbo of op het moment dat je aan het
werk gaat. We proberen ervoor te zorgen

dat de aansluiting met het mbo of je baan
zo goed mogelijk is. We willen graag dat je

iets vindt dat bij jou past, én dat je dat
houdt!
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Op de Praktijkschool van Stad & Esch
doe je de opleiding waar
je plezier in hebt.
Werk dat echt bij jou past
en dat je aan kunt.

Praktijk als basis

Je volgt praktijkvakken, waardoor je
leert door te doen! Je doet o.a. tuinonderhoud en techniek. Je kookt, leert het
huishouden te doen en alles wat met
zelfstandig wonen te maken heeft. Ook
doe je sportieve en creatieve activiteiten.
Je portfolio laat zien hoe je groeit
Je leert goed naar jezelf te kijken. Wat
daarbij helpt, is jouw digitaal portfolio.
Daarin leg je zelf vast wat je leerdoelen zijn
en wat je geleerd hebt en bewaar je
verslagen, werkstukken en certificaten die
je behaalt.
Certificaten halen
In veel beroepen heb je branchegerichte
certificaten nodig. Bijvoorbeeld voor
Lassen, VCA (veiligheid), Schoonmaak,
Heftruck, Trekker. Dit soort certificaten
worden steeds belangrijker. Je kunt ze via
ons behalen. Als je je schoolloopbaan

succesvol hebt afgerond, krijg je een
diploma Praktijkonderwijs.

Verder leren
Voor sommige leerlingen houdt het leren
niet op na het praktijkonderwijs. Je kan bij
ons het Entree diploma behalen. Met het
Entree diploma kun je verder gaan leren in
het mbo. Maar ook leerlingen die direct
aan de slag gaan, gaan vaak later via hun
werkgever een diploma halen of interne
scholing volgen.
Zelf kiezen wanneer je van school gaat
Je gaat van school als je gaat doorleren op
het mbo of op het moment dat je aan het
werk gaat. We proberen ervoor te zorgen

Open dag

Vrijdag
31 januari 2020

Aanmelden
Het praktijkonderwijs is bedoeld voor
leerlingen van 12 tot 18 jaar met een IQ
tussen de 55 en 75/80. Om in aanmerking
te komen voor het praktijkonderwijs heb je
een positieve beschikking nodig.
Meer weten?
Stad & Esch Praktijkschool
Ezingerweg 54, Meppel
0522 . 25 31 88
belmij@stadenesch.nl

Kom naar onze
open dag. Kijk rond,
vraag van alles,
proef de sfeer en
kijk wat je op de
Praktijkschool
allemaal kunt doen!

dat de aansluiting met het mbo of je baan
zo goed mogelijk is. We willen graag dat je

iets vindt dat bij jou past, én dat je dat
houdt!

Elke dag werken
aan je persoonlijke
leerdoelen
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Als het leren op een reguliere school
(tijdelijk) niet meer lukt, bieden wij het
onderwijs en de ondersteuning die bij je
passen. Binnen onze deelschool geven we
speciaal onderwijs aan leerlingen
van 12 tot en met 20 jaar.

VSO Meppel &
werken aan je
toekomst zoals
jij het ziet
voortgezet onderwijs &
zelf uitvinden wat bij je past
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VSO meppel
tl
havo
voorbereidend mbo kb
voorbereidend mbo bb

VSO staat voor voortgezet
speciaal onderwijs.
Leerlingen met diverse
leer- of gedragsproblemen
kunnen bij ons terecht. Je
kunt op de deelschool VSO
Meppel de opleidingen
vmbo basis, kader en
theoretisch en havo klas
1 t/m 3 volgen.

Leuk en wel
een beetje
spannend

Je thuis voelen
Alles begint met: je thuis voelen op onze
school. Wij vinden het belangrijk dat we
aandacht hebben voor elkaar. Dat je je
veilig en vertrouwd voelt in de klas, in het
schoolgebouw en daarbuiten. Op onderwijspark Ezinge heeft VSO Meppel daarom
een eigen ruimte.
’s Morgens op het schoolplein worden de
leerlingen ontvangen. Je stapt onze eigen

voordeur binnen en dan ben je echt op je
eigen plek. Wij geven les in kleine groepen.

Je hebt een eigen, vaste plaats in het
klaslokaal en een eigen opbergruimte voor
je schoolspullen. Door de dag heen ben je
zo veel mogelijk samen met de leerkracht.
Ook in de pauze is de leerkracht op het
plein. Dat voelt vertrouwd, het maakt dat
je gezien wordt en je snel thuis bent op
onze school.
Je toekomst: jouw plan
We willen graag dat je zelf meedenkt en
meebeslist over wat je leert en waar je
goed in wilt worden. Daar nemen we alle
tijd voor; want we moeten elkaar goed
leren kennen.
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Het gaat om jou en jouw toekomst. Dit
betekent dingen doen die je gemakkelijk
afgaan, maar ook dingen doen die je
minder leuk vindt en minder goed kunt.
We doen dit samen en niet alleen in de klas
maar ook tijdens de vaklessen, op het
schoolplein en in de pauzes.

Hoe verder je in de opleiding bent, hoe
meer je de touwtjes in handen neemt en
zelf verantwoordelijk wordt.
Doelen

Jouw hulpvraag is het belangrijkste
vertrekpunt. We kijken daarbij vooral naar
je sterke kanten. Naast de reguliere
kerndoelen voor alle vakken, werken we
ook aan de zogenaamde leergebiedoverstijgende kerndoelen (LOK). Dit zijn:
• Leren leren
• Leren taken uitvoeren
• Leren functioneren in sociale situaties
• Ontwikkelen van een persoonlijk
toekomstperspectief
• Voor je persoonlijke ontwikkeling
bieden we Rots & Water aan in de
onderbouw
• We werken veel samen met externe
hulpverleners
Commissie van Begeleiding (CievB)

Een Commissie van Begeleiding (CievB)
volgt intern de voortgang van de leerlingen en is daar verantwoordelijk voor.

Deze commissie bestaat uit: de teamleider,
de jeugdarts, de intern begeleider (IB,
voorzitter), de gedragswetenschapper en
de maatschappelijk werker. De CievB komt
eens per twee weken bijeen. De leerplicht
ambtenaar van de gemeente sluit eenmaal
in de 6 weken aan.
Passend onderwijs en het vervolg
Wanneer je je vmbo-opleiding bij ons hebt
afgerond, kun je verder leren via een mbo.
Nadat je Havo 3 bij ons hebt afgerond, kun
je Havo 4 volgen op Stad & Esch of kun je
naar de Ambelt in Zwolle. Soms lukt het
om een vmbo-diploma te behalen, maar is
de stap naar het mbo niet de juiste. We

begeleiden je dan, in samenwerking met
de gemeente en het bedrijfsleven, naar
werk.

Toelating
De overheid wil dat er zo veel mogelijk
leerlingen naar een reguliere school gaan.
Leerlingen die het echt nodig hebben,
kunnen naar het speciaal onderwijs, naar
VSO Meppel. Het uitgangspunt van

passend onderwijs is niet meer wat je
niet kunt, het gaat nu om wat je wél kan!
Wanneer je je wilt aanmelden voor VSO
Meppel, dan is hiervoor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband in de regio waar je
woont beslist over de afgifte van de TLV.
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Zie je
jezelf
al gaan?
Of zitten, lunchen, werken, overleggen,
sporten, dansen? Kijk vast even rond.

De dansstudio. Fijne
plek om je helemaal
te laten gaan!
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Bij ons ben je in een omgeving waar
leren en ontdekken als vanzelf gaat.
Een omgeving die je de ruimte biedt
die je nodig hebt. En wat je nodig
hebt, is niet elk moment hetzelfde.
Soms een plek waar je lekker samen
kunt werken. Soms een plaats waar het
stil is en iedereen leest, of luistert met
oordopjes in. Dan weer een plek waar
je kunt bouwen, overleggen of herrie
kunt maken terwijl je niemand stoort.
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School is een belangrijke plaats in
je dagelijkse leven. Je schoolleven
moet goed voelen. Veilig en vertrouwd.
Je moet er net als thuis alles kunnen
vinden: van rust tot gezellige drukte.
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Een gebouw dat alles
heeft en alles geeft.

Als je goed en gezond eet,
voel je je beter. Daar is
eigenlijk iedereen het wel over
eens. Daarom doen we ’t ook
gewoon. Elke dag.
En het grappige is: er komen
zelfs ouders om voor het
weekend iets lekkers te halen.
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Het leerplein
Je kunt er alleen
werken of in groepjes.
Lekker ruime, lichte
werkplekken.

52 stad & esch & diever & meppel

53

Als je naar Diever gaat, zul je
een gebouw zien dat een heel
nieuwe, moderne uitstraling
heeft gekregen.
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De mediatheek
Lezen, leren, lenen
kan in de mediatheek.
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Zoet, zuur, zout?
Stad & Esch heeft
heel veel smaken.
Proef maar eens!
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Leuk & ook
wel een beetje
spannend!

Nu hoor je bij de oudsten
van je school en weet je
(bijna) alles.
Straks hoor je opeens bij de jongsten
en is bijna alles nieuw voor je.
Hoe zou dat voelen? Even wennen
natuurlijk maar toch ook wel snel
vertrouwd. Kijk maar wat onze
brugklasleerlingen erover zeggen.

Een nieuwe start.
Leuk dat er een
tosti-apparaat in
de kantine staat
Jet Moes

De eerste dag was een beetje
spannend maar viel ook wel mee.
Je hebt hier geen vaste plekken en
niet elk vak van dezelfde docent.
Over 15 jaar hoop ik schooljuf te zijn
voor groep 1/2 of te werken in de
kinderopvang.

58 stad & esch & een nieuwe start

Het gebouw is veel groter
en we hebben meer pauzes.
We hebben nu ook veel
creatieve vakken die ik heel
leuk vind. En in plaats van dat je de hele dag
dezelfde leraar hebt, staat er nu ieder uur iemand
				anders voor de klas.
			
Het grootste verschil is dat je veel creatieve
		
vakken krijgt. Dat wordt misschien wel mijn beroep.
		
Dan heb ik een eigen atelier en een webshop
				
waar ik zelf ontworpen spullen verkoop.

Het grootste verschil,
de creatieve vakken
Susa Kampman
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Ik denk kok
Cas Kleinpenning

Het begin was een beetje saai,
omdat we nog niet met onze
handen mochten werken.
De hele dag koken en gamen
en veel met je handen
werken, dat is mijn ideale
dagje school. De lessen
koken en beeldende
vorming vind ik het
leukst. Ik denk dat ik
later kok word.

Op mijn ideale schooldag heb ik
de eerste 2 uur vrij en dan begin
ik het 3e uur met een blokuur
Beeldende vorming, dan
natuurlijk pauze, vervolgens
Mode en Design en tot slotte
theater.

Ik voelde me erg blij
en had er zin in
Sophie Hartgers

Mode en design en natuurlijk
theater zijn voor mij de
allerleukste vakken. Over 15 jaar
ben ik een beroemde kunstenaar.
Op Stad & Esch is de sfeer in de
klas erg goed. Ik heb altijd mijn
huiswerk af en ervaar geen druk
van CITO-toetsen.
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Nieuwsgierig hoe
het zou zijn
Mika Buld

Mijn lijstje met de leukste
dingen: technieklessen,
praktijk en lol met elkaar
hebben. De manier van
werken, de ‘vrijheid’ in dingen
doen, dat vind ik wel heel
bijzonder hier. De docenten
zijn ook leu ker.
Ooit… ben ik technicus
bij Defensie of marinier.

Was wel erg moe
na de eerste dag
Fleur Scheerhoorn

Fijn dat je naast de leervakken
(die ook leuk zijn) ook andere
dingen hebt als wiskunde, biologie,
klassieke vorming en filosofie,
afgewisseld met dans en muziek.
Als ik aan een beroep denk voor later?
Kinderarts. Want ik wil heel veel kinderen
die ziek zijn helpen. Verschillende
docenten is wel leuk, want als je niet zo
goed met een docent kan opschieten,
heb je er nog meer.
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Een leuke
eerste schooldag
Owen van der Veen

		

Als ik het helemaal zelf mocht
uitkiezen voor een leuke 		
schooldag dan koos ik:
film kijken en popcorn eten,
en cola drinken en genieten
van het leven.
Ik leer veel meer dingen.
En dan gaan de dagen snel.
Automonteur in een garage dat
lijkt me wel wat, later.
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Aan het einde
van de eerste
dag vond ik
het al leuk
Izaäk Lok

Techniek en scheikunde en
dan de hele dag proefjes
doen, dat is voor mij een
droomdag. En veel op de
laptop werken. Ik zie me
zelf later wel als audio- en
visueel technicus.

Fijn met je
handen werken
Juan Baas

Van lokaal wisselen, leuke
mentoren en veel met je handen
doen. Dat vind ik het grote verschil
hier. Mijn lievelingsdag is: koken, hout,
metaal en beeldende vorming.
Alles wat je met je handen doet.
Een beroep later? Ik weet het nog
niet helemaal. Brandweerman en
houtbewerker. Dat zijn
twee leuke dingen.
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De droomdag voor mij? Media & ict, Duits
en lichamelijke opvoeding op 1 dag. Dan in de
pauze naar food for kids voor lekker eten.
En voor een tussendoortje even langs een
automaat voor snoep.

Meteen gezellig
en snel nieuwe
vrienden
Jochem de Graaf

De lestijden, voor elk vak andere docenten en dat
je zelf veel moet regelen, dat was best
bijzonder allemaal. En je moet natuurlijk
je eigen laptop meenemen!
Een idee over later heb ik ook.
Over 15 jaar zou ik graag bakker zijn
of kok.

Drie grote verschillen met mijn
eerdere school: leukere docenten,
vakken en leerlingen. De mensen,
Media& ict en gym vind ik het
leukste hier.

Goed worden in
ict. En dan bij de
cyber-politie!
Alyssia Dijksma

Ik droom ervan om heel goed
te worden in het vak ict.
En dan zou ik later graag werken
bij de cyber-politie.
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Mijn droomdag op Stad & Esch is vooral
een vrolijke dag! Dansen, muziek maken
en luisteren, bezig zijn met mode & design,
gezellig in het Engels kletsen en
tussendoor beeldende vorming.

De culinaire vrijdag
Marion ter Veen

De klas is veel kleiner en dat is super! We zijn allemaal
gelijk en krijgen allemaal extra hulp waar we dat
nodig hebben. Dat is voor mij het leukste aan hier.
Oh ja, en de culinaire vrijdag, lekkerrrrr!
Ooit ben ik een beroemde modeontwerpster
voor Kpop Idols. En ik heb dan een eigen
kledingwinkel vol met mode &
design in Zuid-Korea.
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Ik was er
echt aan toe
Lieke Wildeboer

Wat hier anders is dan mijn
vorige school? Alles
eigenlijk. Als ik aan een
leuke dag denk, dan is het:
weinig toetsen, veel naast
vriendinnen zitten en er
gewoon een leuke dag van
maken. Ik denk dat ik later
kinderspycholoog ga
worden.

De eerste dag? Ik weet het
gewoon niet meer. Het is ook leuk
dat je veel andere mensen
leert kennen.

Veel meer
vrijheid
Jelte Jalvingh

Wat ik het liefst doe is
sporten en Media & ict.
Iets in ict en Media,
dat zie ik me later wel doen,
als werk.
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De eerste dag
ben ik fijn
ontvangen op
school
Jolt Zijlstra

De verschillen zijn best wel
groot. Het huiswerk, veel
verschillende tijden en docenten,
dat zijn de grootste verschillen.
Dat je werkt met een laptop en
daardoor niet veel boeken hoeft
mee te nemen, is heel fijn.
Over 15 jaar ben ik accountant of
ondernemer. Ik droom van een
fijn gezin en een
mooi huis.

Als ik nou een ding moet
noemen wat het leukste is hier?
Dan zeg ik: de docenten.
Je wordt niet als een kleuter
behandeld, het is hier echt
anders. Ik zie mezelf later wel
als automonteur.

Je wordt hier niet
als een kleuter
behandeld
Damian de Vries
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Sleutelen aan de
motor, heerlijk!
Ivar Wesselink

Twee pauzes en aardige docenten:
dat vind ik wel het allerleukste aan de
nieuwe school. De leukste vakken zijn
voor mij muziek, theater, Nederlands en
beeldende vorming. Ik denk dat ik later
motormonteur word. En dan hoop
ik ook nog steeds te racen.
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Het liefst doe ik vakken waar je echt
dingen kan doen met je handen.
Of iets opvoeren. Ik zou ook graag
wat in de autotechniek willen doen.
Maar welke richting precies,
dat weet ik nog niet.

Leuk om ook een
keer techniek
te doen
Bo van den Heuvel

Je hebt hier hele andere vakken.
En de docenten zijn trouwens
ook leuk.

Zo, dat waren onze
brugklassers! Ben je
benieuwd wat onze
oud-leerlingen ervan
gebakken hebben?
Kijk dan op p77.
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De boom van
zeven goede
gewoonten
slim stappen zetten naar
persoonlijk leiderschap

De wereld heb je niet in de hand.
Maar je kunt wel de invloed
op je eigen leven vergroten.
Met grote woorden:
persoonlijk leiderschap.
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Begin bij jezelf

1

WEES PROACTIEF
Je maakt je eigen keuzes.

2

BEGIN MET HET EINDDOEL
VOOR OGEN
Maak een plan.

3

BELANGRIJKE ZAKEN EERST
Eerst werken, dan ontspannen.

Werk daarna goed samen

4

DENK WIN-WIN
Zoek naar een voordeel voor iedereen.

5

EERST BEGRIJPEN,
DAN BEGREPEN WORDEN
Luister goed voordat je praat.

6

WERK AAN SYNERGIE
Samen is beter.

Zorg goed voor jezelf

7

HOUD DE ZAAG SCHERP
Zorg dat je in evenwicht blijft.

Gebaseerd op Covey voor jongeren.

De bollen beschrijven vier soorten
gedrag. Wat past het best bij jou en
je manier van denken en doen?
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7

6

5

4

2
3

CONSCIËNTIEUS
feitelijk & wil informatie &
formeel & wat afstandelijk &
niet expressief & wat stoïcijns
& beslist op basis van feiten en
resultaten & wat argwanend &
eerst zien dan geloven

1

STABIEL
vriendelijke uitstraling &
servicegevoelig & bescheiden
& wat op de achtergrond
& stelt het nemen van een
besluit uit & luisteraar &
loyaal & attent & beleefd

INTERACTIEF
enthousiast & positief &
optimistisch & in voor nieuwe
ideeën & trendgevoelig &
intense manier van praten
(hoog tempo) & laat gevoel
meewegen in beslissing &
goed van vertrouwen

DOMINANT
assertief en resultaatgericht
& luide toon & stevige
handdruk & neemt graag
risico’s & ongeduldige
uitstraling & kernachtig
& stellig
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Leren en groeien
Alles wat we doen binnen Stad & Esch is
gericht op leren en groeien. Het gaat
daarbij om kennis, vaardigheden,
persoonlijke groei en ontwikkeling. Mogen

en kunnen zijn wie je bent, werken aan de
beste versie van jezelf vanuit persoonlijk
leiderschap. Daar helpen we je bij.

Gedrag bepaalt voor een groot deel of we
wel of niet succesvol zijn tijdens het leren
en in het leven. Kennis en vaardigheden
spelen een rol, maar het is vooral een
kwestie van gedrag.
Inzicht in gedrag

Het onbewuste heeft een grote invloed op
dat gedrag. We hebben allemaal onze
onbewuste voorkeursstijl. Die is zo sterk,
dat het ons gedrag in sterke mate bepaalt.
Inzicht in ons gedrag, in hoe we iets doen
en waarom we iets doen, helpt om talenten
en kwaliteiten te benutten. Het maakt ons
bewust van het effect van ons gedrag en
hoe we effectiever kunnen zijn.
Met Covey voor jongeren leren we een
gemeen-schappelijk taal die werkt als de
olie in de motor en stapje voor stapje leidt
naar persoonlijk leiderschap. Het verhoogt
de resultaten van alles wat er toe doet bij
Stad & Esch: motivatie, gedrag,
betrokkenheid en leerlingresultaten.
Wij hebben er onze eigen invulling aan
gegeven. Die noemen we ‘De boom van

zeven goede gewoonten’.
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Lees hier
de verhalen
over:
‘jezelf
worden’
Het beste antwoord is: probeer om jezelf
te worden: ontdek je talent en ga je talent
achterna! En kijk vooral niet krampachtig
vooruit als je het niet meteen al weet.
Toch is het interessant om te snappen wat
school precies betekent voor het werk
dat iemand later gaat doen. Mensen die
terugkijken, kunnen vaak heel precies het
begin aanwijzen: de lijn, de logica, de oude
droom van toen.

Kijk maar wat oud-Stad &
Eschers je vertellen over
hun tijd op school en hun
huidige baan of bedrijf.
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Toen ik de middelbare scholen ging bezoeken,
wist ik het gelijk. Ik ga naar Stad & Esch
Zuideinde. Een school met een gezellige aula,
lange oude gangen en leuke docenten. Gewoon
een gemoedelijke sfeer.

In de brugklas zat ik in 1E, ook wel ‘1Ellende’. We waren
een klas waarin veel lol werd getrapt. Ik kan me voorstellen dat dat voor de leraren af en toe erg irritant was, maar
gezelligheid met je klasgenoten is ook belangrijk. Focus
je niet te veel op ‘wat wil ik later worden?’. Je interesses
komen eigenlijk vanzelf wel naar voren. Ik heb Cultuur en
Maatschappij gedaan. De talen en het vak geschiedenis
vond ik leuk. Biologie, scheikunde en wiskunde trokken
me totaal niet. En voor die vakken haalde ik dan ook bijna
altijd onvoldoendes.

Tijdens mijn diploma-uitreiking zei mijn mentor over mij:
‘Sanne, die hoor je altijd. Ze houdt nogal van praten. En
ze gaat na het vwo dan ook verder met communiceren.’
Aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik de studie
Communicatie- en Informatiewetenschappen gedaan.

Inmiddels werk ik als webmanager bij gemeente
De Wolden. Ik hou me bezig met vrijwel alles
wat met digitale communicatie en dienstverlening te maken heeft. Daarnaast werk ik bij
DOC52, het eigen reclame- en communicatiebureau van mijn vriend. Het directe contact met
klanten en creatieve concepten bedenken vind
ik daar heel leuk.

‘Als je doet wat je
leuk vindt, kom je
altijd op je pootjes
terecht.’

Sanne
van Eldik,
webmanager bij
gemeente De Wolden
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‘Neem veel deel
aan buitenschoolse
activiteiten.’

In 2007 heb ik een fantastische tijd bij Stad &
Esch Zuideinde vaarwel moeten zeggen. Toen
heb ik mijn examen VWO succesvol afgerond
en ben ik in Maastricht begonnen bij ‘Stella
Aviation Academy’. Daar hoopte ik mijn droom
om piloot te worden te vervullen. Na een aantal
tegenslagen – ik ben na Stella een jaar werkloos geweest – ben ik er uiteindelijk gekomen.
Ik woon nu in Antalya, Turkije. Daar werk ik nu
als first officer bij SunExpress Airlines met het
vooruitzicht om binnen 2 jaar gezagvoerder te
worden.

Zoals gezegd kijk ik met plezier terug op mijn tijd bij
Stad & Esch. Ik heb er mezelf leren kennen, mede dankzij
de toegankelijke en behulpzame docenten. Ze stonden
open voor een discussie en voor de mening van leerlingen.

Ik raad jonge leerlingen aan om ook deel te
nemen aan buitenschoolse activiteiten. Zelf ben
ik lid geweest van de debatgroep, maar dingen
als het Vester bestuur of de schoolkrant hadden
me, achteraf gezien, ook heel leuk geleken.

Maarten
Hoeben
verkeersvlieger
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‘Met mensen omgaan.
De sociale kant.
Dát telt.’

De sfeer van Stad & Esch? In één woord:
gemoedelijk. Ik heb me er altijd prima gevoeld
en uitstekend vermaakt. De docenten waren
(grotendeels) toegankelijk en altijd bereid om
je met raad en daad bij te staan. Ik geef mijn
schooltijd dan ook een 8. Nooit gedonder gehad
en vrijwel altijd met plezier naar school gegaan.

Arnold
Otten
Docent
voortgezet
onderwijs

In mijn werk als docent kom ik de school nog wel eens
tegen. In de loop der jaren is er veel anders geworden.
Maar wat ik nog steeds herken, is het enthousiasme van
de docenten en de fijne benadering van ‘hun’ leerlingen.
Sfeer is heel erg belangrijk op een school. In een goede
sfeer kom je tot de beste prestaties.

Mijn grote talent is toch wel mijn sociale kant:
met mensen omgaan. En daarnaast mijn nuchtere
kant, ‘doe maar normaal’. Ik denk dat ik daar op
Stad & Esch een basis voor heb gelegd, al heeft
het zich in de jaren daarna pas echt ontwikkeld
en is het toen pas zichtbaar geworden. Ik was
toen denk ik nog wat bleu. Aandacht voor de
sociale kant is volgens mij enorm belangrijk op
school. De vraag: hoe ga je met elkaar om? Daar
ontbreekt het mijn inziens nog wel eens aan.

Anis
Jadib

Directeur
Werkplangroep

Laat ik geen prietpraatje houden over de sfeer
van de school: de sfeer bepaal je zelf, samen met
je klas. Voor de lach-momenten maar ook voor de
moeilijke momenten. Stad & Esch is een school
met karakter en geen fabriek. Dat is het gevaar
van scholen van nu: mensen worden nummertjes
en die worden beoordeeld. Mijn advies is: ga naar
een school waar je als mens wordt gezien.

Ik ben een ondernemer geworden in het werkveld werving, selectie en arbeidsbemiddeling. En ik denk dat dit
me goed af gaat. Ondernemen is niet direct iets wat je
leert op school. Maar je krijgt er wel de tools die je ervoor
nodig hebt. Achteraf gezien had ik meer tijd en energie
in school moeten stoppen. Dat had me in mijn tijd als
ondernemer een aantal fouten bespaard.

Ik raad de school aan om lezingen te organiseren
door ondernemers. Ik heb dit nu een paar keer op
scholen mogen doen en het is inspirerend voor de
ondernemer én voor de leerlingen. Ik wou dat ik
in mijn schooltijd meer met ondernemers in aanraking was gekomen. Dat had me beter kunnen
helpen bij het herkennen van mijn eigen talent.

‘Kies een school uit waar je
geen nummertje bent.’

81

82 stad & esch & verder

Ik geef mijn schooltijd een 8. Ik herinner me
vooral de geordende sfeer. Alles was strak
geregeld. Ik kon het ook goed vinden met
diverse docenten. Een daarvan, mijn oude
wiskundeleraar Klaas Bos, is nu een collega van
mij op het Deltion College.

Op school bemoeide ik me overal mee. Dat doe ik nu nog.
Het ligt in mijn aard, die ik nu dagelijks mag laten zien,
bijvoorbeeld bij het uitleggen van theorie in de klas.

Als ik een van de belangrijkste plekken van de school zal
moeten noemen, dan zeg ik: het praktijklokaal! Dat is de
plaats waar het allemaal gemaakt wordt. Op mijn ideale
school zou ik de praktijkvakken nog meer aandacht willen
geven. Ik denk dat de gemiddelde vmbo-leerling nu te
weinig basiskennis heeft met betrekking tot de praktijk.

Ik ga trouwens nu meedoen in een ontwikkelgroep die gaat nadenken over hoe de doorstroming van het vmbo naar het mbo beter kan
en hoe de leerroute er dan uit moet zien.

‘‘Ik bemoeide me
overal mee. Doe ik
nu nog.’’

Gert
Toersen
docent
metaaltechniek

83

Ik ben op de Randweg begonnen met de basis
van bouwkunde. En nu op mijn dertigste heb ik
een eigen architectenbureau, studio dubovci/
De FabriekArchitecten in Meppel. Dat is mijn
verhaal van leren en doorleren. MTS, HTS, TU
Delft, daarna een studie in Tokyo. Een lange weg
maar ik heb altijd wel geweten wat ik wilde.

Ik zal nooit vergeten hoe ik tijdens een snuffelstage op
Stad & Esch aan het echte werk mocht ruiken. Bij een
plaatselijke aannemer kon ik meehelpen om een balkonnetje te ontwerpen, het voor te bereiden en te bouwen.
Ik rijd nog vaak lang ‘mijn balkon’. Het hangt er nog hoor.

Ik was laatst op een voorlichtingsdag om iets
te vertellen over dit vak. Daar zag je veel jonge
mensen die ervan droomden om architect
te worden. Maar je hoorde tegelijkertijd een
voorzichtige toon, zo van: ‘Kalm aan, probeer
eerst maar een fatsoenlijke werkvoorbereider
te worden’, en ‘Er worden maar heel weinig
mensen architect’. Toen heb ik toch wel even
een ander geluid laten horen. Hou vast aan je
droom en ga er voor.

Ergyn
Dubovci
Architect

‘Ik rij nog vaak langs het balkon
dat ik als jochie van 13 hielp
ontwerpen.’
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Wat ik mij vooral herinner is de sfeer van het
Zuideinde. Open, ruimdenkend, een plek waar
je het beste uit jezelf kunt halen. Ik herinner me
de betrokken docenten, de gezelligheid van de
conciërges en de beginnende contacten met
klasgenoten die tot op de dag van vandaag mijn
beste vrienden zijn.

Na mijn studie ben ik teruggeweest op Stad & Esch als
orthopedagoge voor Educatie Plus. Natuurlijk is er veel
veranderd. Maar dezelfde sfeer en kwaliteit ervaar ik
nog steeds wanneer ik de aula binnenstap.

Het is een uitdagende leeromgeving die mee
gaat met zijn tijd! Een plek waar het belang van
kinderen voorop staat en waar een basis voor
ieders talent wordt gelegd.

Hadewich
van Eerden
Orthopedagoge

‘Een plek waar je het beste
uit jezelf kunt halen.’
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Ik heb mijn eigen bouwbedrijf, met vier man.
Dat is best wel snel voor iemand van 20 jaar.
Maar het past ook wel weer bij me. We hebben
meer ondernemende types in de familie. Dus
van huis uit zit het er wel een beetje in.

Mijn schooltijd – ik zat op de Randweg – heeft beslist wel
bijgedragen aan alles wat ik nu doe. Ik heb er de basis
geleerd voor een heleboel techniek. En nog iets belangrijks: ik heb er geleerd om goed op de details te letten.
Dat zijn dingen die je ook in een eigen bedrijf tegenkomt.
Als je voor klanten werkt, moet alles kloppen. Zonder
gevoel voor detail heb je geen eigen bedrijf.

Ik heb op de Randweg twee jaar vmbo gevolgd. Daarna
heb ik twee vakopleidingen gedaan voor de bouw. Het
was een leuke tijd. Goed, gezellig, absoluut veel geleerd.
En een aantal vrienden van school zie ik nog altijd.

Buiten het lesprogramma heb ik best veel leuke
dingen gedaan. Je kunt er van alles. Niet dat ik
‘alles’ gedaan heb hoor. Voor mij was het vooral
sport. Voetbal en motorcrossen.
Prima herinneringen.

‘Eentje met een
bouwbedrijf.
Die ontbrak nog
in de familie.’

Addo
Pouwels
Eigen bouwbedrijf

86 stad & esch & verder

Ik heb op de vestiging in Meppel gezeten. Met
veel plezier kijk ik terug op de schooltijd. Veel
mogen doen, veel klussen, veel maken… Dat was
voor mij de manier van leren, dat schoot op.

Techniek is me geloof ik wel een beetje aangeboren.
Vanaf mijn twaalfde sleutelde ik aan brommers, trekkers
en auto’s, samen met mijn vader en een paar ooms. Maar
op school leer je echt de fijne kneepjes van het vak.

De school heeft me uiteindelijk zelfs een baan gebracht.
Ik hoorde dat mijn huidige werkgever, Gerben Brouwer,
een monteur zocht, zo ben ik dus in contact gekomen.

Ik ben nu 1e monteur. Dan mag je alles doen
wat bij het monteursvak hoort, van storingen
uitlezen en oplossen tot grote klussen zoals een
koppeling vervangen en een motor vervangen.
En zeker weten, ik sleutel nog steeds met veel
plezier!

Henry
Compagner
Monteur

‘De school heeft mij
zelfs m’n baan gebracht.’
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Op Stad & Esch heb ik op het Zuideinde
gezeten, daar heb ik de havo gedaan.
Het was een leuke tijd waar ik met
plezier op terug kijk.

‘Geleerd om
te geloven
in mij zelf.’

Else
de
Vries
Manueel therapeut

Op Stad & Esch heb ik geleerd om te geloven in mij zelf,
niet snel op te geven, zelfstandig en met discipline te
werken. Ook heb ik er goed kunnen ontdekken wat ik
leuke richtingen vond, met name biologie en wiskunde.
Ik heb er oog gekregen voor mijn sterke punten en mijn
zwakkere kanten.

School heeft mijn zelfvertrouwen naar boven
gehaald en mij voorbereid op een hbo opleiding. Ik ben in 2006 afgestudeerd als fysiotherapeute aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Daarna ben ik in Zwolle gaan werken als fysiotherapeut in een praktijk voor fysiotherapie.
Vervolgens ben ik in 2007 gestart met de
3-jarige masteropleiding voor manuele therapie
aan het SOMT in Amersfoort. Momenteel werk
ik in Joure als manueel therapeut. Dit houdt in
dat ik met name mensen behandel met nek-,
schouder en rugklachten. Daarnaast ben ik
vestigings- en kwaliteitsmanager.
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‘Stage helpt te ontdekken
of je goed zit met je keuze.’

Ik ging altijd met plezier naar Stad & Esch.
Dat zegt genoeg over de sfeer, toch? Sommige
mensen van toen kom ik nog wel eens tegen in
het bedrijfsleven. Dat is altijd leuk!

Twee dingen sprongen eruit in mijn schooltijd: techniek
en sporten. Ik heb heel veel met mijn handen gewerkt.
Het machinelokaal van de timmerafdeling is dan ook de
plek waar ik de beste herinneringen aan heb. Wat sport
betreft was het minder makkelijk om mij echt uit te dagen. Voor een sporter waren de gymlessen nou niet echt
heel spannend… Maar alles bij elkaar geef ik een 8 voor
mijn schooltijd.

Toen ik er was, ging je nog niet zo heel veel op
stage. Twee weken per jaar. Dat vond ik toen
weinig, omdat ik die stages zo leuk en leerzaam
vond. Juist in die stages kom je erachter of je
de goede opleiding hebt gekozen.

Michiel
van Goor
Mede-eigenaar
Grada Bikes
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Je bent
vast nog
niet uitgevraagd
Iedereen heeft zo z’n eigen
vragen bij het kiezen van een
nieuwe school. Alle antwoorden
passen onmogelijk in één
boekje. We nemen graag de tijd
voor alles wat je wilt weten.
Over sommige dingen die hier
genoemd zijn, is veel meer te
vertellen. Neem bijvoorbeeld de
vraag wat we precies voor je
kunnen doen als je problemen
hebt met dyslexie. Of wat het
vwo+ nu precies inhoudt.

Over een heleboel van die
onderwerpen hebben we
aparte flyers gemaakt.

En verder kunnen we natuurlijk
altijd een afspraak maken om je
persoonlijke vragen te
bespreken.

stad &
esch &
de praktijk

Via de praktijk
naar een mooie
toekomst
Bij beroepsopleidingen is leren in de
praktijk belangrijk. Daarom krijg je
meteen al veel met die praktijk te
maken. Kijk maar wie en wat je
allemaal tegenkomt op school: naast
je leraren een heleboel bedrijven en
vakmensen.
Lees meer: stadenesch.nl/bijsluiters

“Mooie perspectieven
voor vakmensen.”

“Goed om commerciële
vaardigheden te stimuleren.”

“Onze insteek:
bewust laten kiezen.”
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Kijk of er een flyer is
voor jouw speciale
vragen. Of maak een
afspraak voor een
gesprek.

& vergeet de open
dagen niet. Ook leuk
& goed om de sfeer
te proeven!

Je tl-opleiding &
haal eruit wat
erin zit
De theoretische leerweg (tl) is een
van de opleidingen van Stad & Esch.
We bereiden je in 4 jaar voor op je
tl-diploma. In de onderbouw onderzoeken we samen welke richting het
beste bij jou past. Zo kun je aan het
einde van de onderbouw een goede
keuze maken: óf voor de tl-opleiding
gericht op doorstroming naar de
havo óf voor de tl-opleiding gericht
op doorstroming naar het mbo.
Lees meer: stadenesch.nl/bijsluiters

“Met jouw mentor bekijk je
hoe jij het beste leert en
welke leerstlijl het beste
bij jou past.”
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vwo+ & gymnasium

Daarom is vwo+
& gymnasium op
Stad & Esch voor
jou een goede keuze
Vwo+ is een opleiding waar leerlingen
goed leren plannen, onderzoeken,
samenwerken en presenteren en waar
alle mogelijkheden openliggen om
uitdaging en verdieping te zoeken.
Die is te vinden in de zelfgekozen
projecten, waar leerlingen al onderzoekend een kijkje in de buitenwereld
nemen en hun horizon verbreden.
Het gymnasium is de meest uitdagende vwo-opleiding die je in Nederland kunt volgen. Op het gymnasium
maak je vanaf het eerste jaar kennis
met verhalen van de Grieken en de
Romeinen en leer je hun talen te
ontcijferen. Op Stad & Esch vind je
het enige gymnasium van Meppel.
Lees meer: stadenesch.nl/bijsluiters

“De wereld is groter dan de
school. Je wordt uitgedaagd
om verder te kijken.”

Dyslexie?
Laten we samen
kijken wat we
kunnen doen.
Een betrouwbare toets, hulp en
begeleiding voor leerlingen met
dyslexie
Dyslexie kan voor uw zoon of dochter
lastig zijn op school. Aan die dyslexie
zelf is niets te veranderen. Je moet er
mee leven en je moet er mee leren.
Maar met goede hulp kan een leerling
met dyslexie zijn doelen bereiken en
dromen volgen.
De problemen waar leerlingen met
dyslexie tegenaan lopen, verschillen
per leerling. Onze aanpak is dan ook:
individuele begeleiding.
Lees meer: stadenesch.nl/bijsluiters

“Ik maak m’n toetsen in
Kurzweil op de computer.
Het programma leest de
toetsen voor waardoor ik
minder snel leesfouten maak.”
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Leerwegondersteunend onderwijs
(lwoo). Begeleiding
op maat.
Systematisch opgezette hulp.
Op maat en met veel persoonlijke
aandacht.
Leerwegondersteunend onderwijs is
géén aparte leerweg. Een leerling kan
dus wel naar het vmbo gaan of naar
de havo, maar niet naar het lwoo.
Wat is het lwoo dan wel? Het lwoo is
een vorm van hulp aan leerlingen die
extra begeleiding nodig hebben. Dat
kunnen leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg zijn, maar
even goed leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg of in de
theoretische leerweg. Het gaat om
een systematisch opgezette vorm
van hulp: voor elke leerling die leerwegondersteuning krijgt, wordt een
handelingsplan gemaakt.
Lees meer: stadenesch.nl/bijsluiters

“Een systematisch opgezette
vorm van hulp: voor elke
leerling een handelingsplan.
Echt persoonlijk dus.”

stad &
esch &
bring your own device

Bring Your Own
Device (BYOD)
Steeds meer vakken werken met
een digitale methode en steeds
meer digitale methodes worden
interactief. Sommige vakken
combineren deze digitale methodes
met andere soorten leermaterialen.
De opdrachten en leermaterialen zijn
heel divers en veelzijdig. Ze zijn te
vinden in onze elektronische
leeromgeving (elo).
Lees meer: stadenesch.nl/bijsluiters

“Zelf met ideeën komen.
Kijken wat en hoe je geleerd
hebt. Zo werken we bij Stad
& Esch. Met de computer
en nieuwe media gaat dat
uitstekend en maken we
maatwerk voor jou mogelijk.”

“We hebben hier de beste en
leukste jonge ict-coaches die
je kunt bedenken: het zijn
onze eigen leerlingen.”
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Het Hart van
Ezinge: je talent
en je werk in de
schijnwerpers.
Een speciale plek om talent en jouw
kijk op de dingen te laten zien. Een
podium. En tegelijk de plaats waar je
leert om jezelf te presenteren. Dat is
Het Hart van Ezinge, een kloppend
hart vol kunst. We zien jouw talent
graag in het Hart van Ezinge!
Met het onderwijs op Stad & Esch
willen we leerlingen optimaal voorbereiden op de 21e eeuw. Dit betekent
kennis en vaardigheden aanleren.
Maar ook inspelen op een voortdurend veranderende maatschappij.
Hierbij zijn vaardigheden als creativiteit, presenteren en samenwerken
van groot belang. Dat leer je o.a. in
het Hart van Ezinge.
Lees meer: stadenesch.nl/bijsluiters

“Een kloppend hart vol
kunst. En een een veilige,
vertrouwde omgeving om te
experimenteren.”

stad &
esch &
diever &
jij &
je eigen wijze school

Diever kiest voor
eigen wijs leren
Diever is een school waarin het
onderwijs meer dan ooit draait om de
leerling die zelf zijn doelen gaat
stellen en die zelf keuzes maakt in het
onderwijs dat hij volgt. In Diever ga je
straks dus eigen wijs leren. Natuurlijk
kun je dat niet van de ene op de
andere dag. Daarom word je op
school intensief begeleid door je
coach en de vakdocenten.
Lees meer: stadenesch.nl/bijsluiters

“We gaan het onderwijs echt
persoonlijk maken.”
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ontdek &
verdiep

Ons bijzondere
Talentprogramma
In de onderbouw kun je kiezen voor
een talentprogramma. Vier uur per
week ben je bezig hier meer van te
ontdekken en over te leren. Aan het
eind van klas 1 kun je van programma
wisselen als je dat wilt.
We hebben de talentprogramma’s
Sport & gezondheid, Techniek
& innovatie, Media & ict en
Mode & design.
Lees meer: stadenesch.nl/bijsluiters

“Ben je nog op zoek naar je
talenten en kun je nog geen
keus maken dan helpen we
daarbij.”

stad &
esch &
persoonlijk leiderschap

De boom van zeven
goede gewoonten
De wereld heb je niet in de hand.
Maar je kunt wel de invloed op je
eigen leven vergroten. Met grote
woorden: persoonlijk leiderschap.
Lees meer: stadenesch.nl/bijsluiters

“Mogen en kunnen zijn wie je
bent, werken aan de beste
versie van jezelf vanuit
persoonlijk leiderschap.”

“Het onbewuste heeft een
grote invloed op ons gedrag.”
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Contact
Stad & Esch Lyceum
Ezingerweg 52, Meppel
0522 . 23 66 88
Stad & Esch Beroepencollege
Ezingerweg 51, Meppel
0522 . 26 32 77
Stad & Esch Praktijkschool
Ezingerweg 54, Meppel
0522 . 25 31 88
Stad & Esch VSO Meppel
Ezingerweg 55, Meppel
0522 . 24 24 30
Stad & Esch Diever
Westeres 7, Diever
0521 . 59 22 66

Mail & je hoort van ons
belmij@stadenesch.nl
www.stadenesch.nl
@stadenesch
@stadenesch
facebook.com/stadenesch
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Ontwerp Martine Eyzenga
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‘Mijn ideale
schooldag…
Gewoon een
gezellige dag
zonder te veel
stress.’

‘Het liefst veel
dingen om te
doen en minder
te denken.’

‘Het blijft school,
maar ik vind het wel
supergezellig.’

‘Niet te grote
klassen zodat het
wel een beetje
knus is.’

‘Ik ga een leuke
snuffelstage doen.’

‘Dingen maken als
robots en een
bellenblaasmachine.’

‘Het gaat ook in op
de theoriekant van
sport. Je moet er
echt wel wat voor
leren. In de vierde
doe je er ook
examen in.’

‘Meneer
Denaar
Vries
‘Dan
ga ik
mijn
zei
dat ik een op
biologieleraar
leuke trui
Twitter.
Enheb.’
dan tweet
ik even snel zo van:
Hé, weet u dat en
dat…’

‘Een pittig
maatschappelijk
debat aan de
etenstafel.’

‘We werkten samen
met Italiaanse
leerlingen. Die
hielpen ons erbij.’

www.stadenesch.nl

