
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
• begeleidt HaCo



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. 

De klassen in havo 4 worden ingedeeld op basis van de gekozen profielen. 
Leerlingen die hetzelfde profiel kiezen, kunnen alsnog in een ander cluster 
geplaatst worden, hier kunnen geen voorkeuren in aangegeven worden. 

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



LOB

LOB: loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Doel: 
leerlingen begeleiden in het keuzeproces voor:
• profiel in bovenbouw havo, dit vindt plaats in havo 3
• een vervolgopleiding (MBO/HBO), vindt plaats in havo 4 en 5

Van groot belang i.v.m. studiekeuzecheck in het HBO (leerlingen moeten 
aantonen hoe zij tot een studiekeuze zijn gekomen)
• leerlingen maken een portfolio



Taakverdeling LOB

Decaan:
Verantwoordelijk voor de coördinatie van en controle op:
• keuzeproces op profiel (havo 3)
• vervolgstudie (havo 4 en 5)
• ondersteuning van mentoren

Mentor:
• voert het LOB-programma uit tijdens HaCo-lessen
• voert individuele LOB-gesprekken met leerlingen
• begeleidt de leerlingen bij profielkeuze
• krijgt daar waar nodig ondersteuning van decaan

Patrick Schadee



HaCo

Voor LOB in havo 3, 4 en 5 maken we o.a. gebruik van de HaCo-
methode, Havisten Competent. 

Hier staan vijf competenties centraal:

1. probleemoplossend samenwerken
2. het eigen leerproces sturen
3. informatievaardigheden ontwikkelen
4. routines opbouwen en automatiseren
5. beroepshouding ontwikkelen



Snuffelstage
Een HaCo-opdracht is het zelf regelen van een snuffelstage!

Doelen: 
• kennismaken met arbeid, liefst zo dicht mogelijk bij ‘huis’ (bij ouders, familie, goede kennis, enz.)

• Je eigen netwerk gebruiken om drie dagen in de keuken van een bedrijf te kijken

Dus niet bij wildvreemde bedrijven aankloppen met verzoek tot stage. 
Toch stage in bepaalde richting maar niet aanwezig in eigen netwerk? Alleen via decaan 
die dat proces verder begeleidt.

Snuffelstage van belang om inzicht te krijgen in:
• eigen interesses (wat wil ik (niet), wat kan ik (niet))

• mogelijke keuzes vakkenpakket bovenbouw
• mogelijke keuze vervolgopleiding



Snuffelstage

11 t/m 13 oktober 2021– snuffelstage

27 september 2021– definitief doorgeven stageadres

Na de snuffelstage:
• presentaties van de stages in de klas
• Stagehandboek digitaal inleveren via keuzeweb



Keuzeweb

HaCo-opdrachten worden aangeboden in keuzeweb:
• keuzeweb is onderdeel van stadenesch.dedecaan.net
• verslagen e.d. van opdrachten worden automatisch opgeslagen in 

een digitaal portfolio
• het portfolio is de basis voor de individuele gesprekken met de 

mentor of de decaan over o.a. de profielkeuze

Ook u kunt toegang krijgen tot alle informatie en het portfolio van uw 
zoon/dochter. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij 
stadenesch.dedecaan.net.



Keuzeweb

Ga naar stadenesch.dedecaan.net en registreer u als ouder/verzorger.
• klik op inloggen
• klik op ‘nog niet geregistreerd’
• vul het leerlingnummer en de voor- en achternaam van uw kind in, zoals 

deze op school bekend zijn
• nadat u een wachtwoord in heeft gevuld, klikt u op ‘registratie voltooien’
• in uw e-mail ontvangt u een link om de registratie te bevestigen
• als u zich heeft geregistreerd ontvangt zoon/dochter een mail ter 

bevestiging.
• nadat uw zoon/dochter heeft bevestigd dat u zijn/haar ouder bent, kunt u 

het portfolio inzien



Profielkeuze

De opdrachten en activiteiten die in het eerste half jaar worden gemaakt/georganiseerd in 
het kader van LOB staan in teken van het maken van een profielkeuze. 

Vanaf 4 november (profielkeuzedag) zullen de leerlingen zich voorbereiden op het 
organiseren van een ouderavond die in het teken staat van de profielkeuze.

Deze speciale ouderavond is gepland op 18 januari 2022.

Andere belangrijke data:
• 1 februari 2022 – inleveren van voorlopige profielkeuze via stadenesch.dedecaan.net
• 17 februari 2022 – beroepenvoorlichting door ouders
• 1 april 2022 – definitieve profielkeuze inleveren (digitaal via stadenesch.dedecaan.net 

waarbij ouders digitaal moeten ondertekenen)



Wetenswaardigheden

• toetsbeleid
• laptopgebruik
• telefoongebruik
• excursies onder voorbehoud 
• proefwerkinhaaluur
• ZWOB (zelfstandig werken onder begeleiding)

Meer weten? Stad & Esch & schoolwiki



Buitenlandse reis

Over de buitenlandse reis, die normaliter in leerjaar 3 plaatsvindt, 
is nog niets bekend. Hier zult u op een later moment over 
geïnformeerd worden. 



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: …


