
Welkom op Stad & Esch!



Vak: …
Taken binnen de school:
Wetenswaardigheden:
E-mailadres:



De mentor

• is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen én ouder(s)
• helpt met plannen
• geeft tips over huiswerk maken
• helpt met het leren-leren
• geeft ondersteuning bij de vaardigheden
• monitort de sfeer in de klas



Ziektemelding of verlof

• ziekmelden voor 08.15 uur via app of telefonisch (0522-236688
• kort verlof (dokter, orthodontist, etc) aanvragen via app of via 

formuliertje bij de balie
• bijzonder verlof (bruiloft, etc) via app of e-mail tijdig aanvragen bij 

de leerlingencoördinator, minimaal 8 weken van tevoren 
(regelgeving leerplicht)

Bovenstaande zaken hoeven niet via de mentor geregeld te worden. 



Te laat komen

• melden bij de balie – melding komt in Magister te staan

• bij de 3de t/m 9de keer te laat meldt de leerling zich de volgende dag om 
07.50 uur. 
• bij de 5de keer te laat gaat er een brief naar huis
• bij de 8ste keer te laat gaat er een alarmerende brief naar huis
• bij de 9de keer te laat gaat er een brief naar de leerplichtambtenaar en 

wordt er een gesprek gepland.

Bij een herhalend karakter kan er een proces verbaal opgemaakt worden 
of wordt er een traject bij Halt ingezet door leerplichtambtenaar



Rapport

Rapport: doorlopend gemiddelde, 3 keer een rapport

• begin december
• begin april + voorlopig plaatsingsadvies (ouders tekenen voor gezien en 

bespreken vervolgstap met mentor bij een plaatsingsadvies anders dan regulier)

• half juli

De resultaten zijn gedurende het hele jaar zichtbaar in Magister.  



Geplande contactmomenten

Docentenspreekavonden n.a.v. rapporten
Data staan in jaarplanner en in de paperclip voor ouders.

• Week 40 – mentorspreekavond – hier kunt u op verzoek in 
gesprek met de mentor
• 25 november – docentenspreekavond – hier kunt u zich via 

Magister inschrijven om in gesprek te gaan met (maximaal 3) 
vakdocenten. Let op: dit is geen mentorspreekavond.



Overgangsregels

De overgangsregels staan vanaf 1 oktober actueel op de 
website, www.stadenesch.nl. 

http://www.stadenesch.nl/


Magister

• Cijfers & resultaten
• Aanwezigheid
• Huiswerk
• Agenda
• Rooster
• Boeken/licenties
• Magister.me



Communicatie

• Stad & Esch App of e-mail
Uitgaande post en paperclips voor ouders staan ook op de website.

• Leerlingvolgsysteem Magister 
Wilt u uw gegevens controleren op juistheid? 

Aanpassingen kunt u zelf wijzigen of doorgeven via 
oudersdigitaal@stadenesch.nl. 

mailto:oudersdigitaal@stadenesch.nl


Stad & Esch App

Nieuws

• Bekijk al het nieuws, ook van 
social media
• Ontvang notificaties van de 

belangrijkste nieuwsberichten



Stad & Esch App

Acties

• Vul formulieren in via de app, 
inclusief digitale handtekening
• Plan een mentorgesprekje in via de 

afspraakplanner



Stad & Esch App

Berichten

• Ontvang mededelingen, zowel algemeen 
als specifiek voor een 
klas/lesgroep/jaarlaag
• Begin een gesprek met een mentor, de 

leco of de receptie



Stad & Esch App

Kalender

• Inzage in de jaarkalender(s)
• Ontvang notificaties van een activiteit 

die voor u bedoeld is



Wetenswaardigheden

• toetsbeleid
• laptopgebruik
• telefoongebruik
• excursies onder voorbehoud (Drents Archief, Münster)
• proefwerkinhaaluur
• ZWOB (zelfstandig werken onder begeleiding)

Meer weten? Stad & Esch & schoolwiki



Coronamaatregelen

Elke leerling of medewerker blijft bij de minste of geringste 
gezondheidsklachten thuis!

(bv. neusverkoudheid, hoesten, verhoging, moeilijk ademen/benauwdheid. Een leerling blijft thuis tot hij/zij een negatieve 
testuitslag heeft of klachtenvrij is. Ook als iemand nuit hetzelfde huishouden naast coronaklachten ook koort en/of 
benauwdheid heeft, blijft hij/zij thuis totdat deze persoon in hetzelfde huishouden een negatieve testuitslag heeft. )

In en rond school zijn de RIVM-richtlijnen leidend. Dat betekent:

1. Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot medewerkers. Dit geldt ook voor medewerkers 
onderling.

2. Hygiëne.

3. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

4. Preventieve zelftesten voor medewerkers en leerlingen.



Coronamaatregelen

Belangrijk: Houd 1,5 meterafstand tot medewerkers!

• Fietsen stallen
• Houd één stip afstand tot de medewerkers
• Vaste looproutes



Coronamaatregelen

Belangrijk: Hygiëne!

• Desinfecteren van de handen bij binnenkomst in de school en bij vertrek uit 
school

• Desinfecteren van de handen bij binnenkomst van een lokaal

• Bij sommige praktijkvakken reinigen van leermiddelen en gereedschappen

• Ventilatie- en luchtbehandelingssysteem 

• Toiletten



Coronamaatregelen

Belangrijk: Het dragen van een mondkapje is verplicht!

• Bij binnenkomst van de school en bij het verlaten van het gebouw

• Tijdens leswisselingen



Coronamaatregelen

Scenario’s

• Stad & Esch blijft hele jaar door open
• Stad & Esch wordt deels gesloten bij toename coronavirus
• Stad & Esch wordt gesloten bij toename coronavirus
Stad & Esch heeft dit schooljaar laten zien heel snel te kunnen schakelen tussen deze scenario’s

• Klassen & subgroepen
• Communicatie via Stad & Esch app & paperclip voor ouders



Leerlingcoördinatoren & DSL

Aaltsje Veenstra
leerlingencoördinator onderbouw
havo
aveenstra@stadenesch.nl

Rolf Enting
leerlingencoördinator onderbouw
atheneum, V+ en gymnasium
renting@stadenesch.nl

Sacha Vogel
deelschoolleider Lyceum
svogel@stadenesch.nl

mailto:aveenstra@stadenesch.nl
mailto:renting@stadenesch.nl
mailto:svogel@stadenesch.nl


Contact

Heeft u verder nog vragen? 
Neem dan contact met ons op!

Tot ziens op Stad & Esch!

Mentor: ….
Klas: …

E-mailadres: …


