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KLAAR MET SCHOOL:
EXAMENRESULTATEN
Na de leuke stunt van de examenleerlingen kwam de
meivakantie waarin nog even geleerd kon worden en toen
begonnen de examens. Altijd spannend voor veel leerlingen en
helaas was niet iedereen geslaagd.
Herkansingen
Bij de herkansingen kreeg een aantal een tweede kans en die is door
de meesten goed benut. Ook hebben twee leerlingen zonder extra
noodzaak meegedaan aan de herkansingen om zo een nog mooiere
lijst te krijgen.
Eindresultaat
Alle leerlingen die voor een Basis- of Kaderdiploma gingen zijn
geslaagd, dus een score van 100%! Van de MAVO-leerlingen hebben
drie leerlingen het helaas niet gehaald. De rest wel. Alle geslaagde
leerlingen van harte gefeliciteerd!

De zomervakantie
begint, heerlijk
luieren of lekker
actief bezig zijn.
De school begint
weer op maandag
26 augustus.
‣

Cum Laude
Een leerling is Cum laude geslaagd als het gemiddelde voor de
kernvakken, de profielvakken en een keuzevak een 8 of hoger is.
Dit jaar hebben we twee leerlingen die Cum Laude zijn geslaagd!
Daar zijn wij heel trots op.
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Klas 1 en 2 zijn naar
Attractiepark
Slagharen geweest.
Lees hoe het was.
blz. 2

Alle 3e-klassen zijn
naar Berlijn
geweest. Lees wat z
hebben beleefd.
blz. 3

Interview met meneer
Hogeveen.

blz.4

Er komen en gaan
een aantal
docenten.
blz. 5
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SLAGHAREN
Dinsdag 2 juli zijn de eerste en de tweede klassen
naar Attractiepark Slagharen geweest. Met zijn allen in
de bus en daarna zelfstandig het park in.
Attracties
De attractie Gold Rush was erg populair, een groep docenten
ging gezellig mee. Het tweede rondje bleef alleen mevrouw
Lusing nog over, maar het derde rondje was er geen docent
meer te zien😃 .

Na de zomervakantie
begint onze nieuwe
directeur.
Karin Elferink is benoemd
om onze nieuwe directeur

Ook de attractie met de boomstammetjes was geliefd.
Sommigen kwamen er zelfs natter uit dan wat normaal was
voor de attractie, dus er was vast veel lol.

te worden. Zij is nu nog

Eten
Velen gaven hun zakgeld uit aan de lekkere snacks die
verkrijgbaar waren. Hierbij deden vooral de broodjes van

voor het Esdal College te

Subway het goed.😋

directeur op het Terra in
Eelde en heeft veel zin om
gaan werken en de locaties
Oosterhesselen en Borger
te gaan leiden.

Sfeer
De leerlingen liepen in
groepjes door het park,
groepjes van verschillende
klassen. Alles liep door
elkaar en niemand liep
alleen.
Terug in de bus werd er
muziek gedraaid en nog
veel gesnoept. Velen zaten
moe en tevreden
onderuitgezakt.

Vooral voor de
medewerkers, maar ook
voor de leerlingen is het
spannend. Hoe zal de
nieuwe directeur zijn? Blijft
alles bij het oude of gaan er
dingen veranderen?

Een geslaagde dag!👍

Onderwijs is altijd in
ontwikkeling, dus
veranderingen zullen er
komen. We zullen haar
warm welkom heten en
kijken uit naar een fijne
samenwerking.
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BERLIJN
Dinsdag 2 juli vertrokken de derdeklassers, alledrie de klassen, naar Berlijn.
Vrijdag de 5e kwamen ze weer terug.
Excursies
Elke dag werden verschillende activiteiten ondernomen. Veel indruk maakten de
Berliner Unterwelten, ondergrondse ruimtes waar mensen in kropen tijdens een
bombardement in WOII. Ook het bezoek aan de televisietoren was bijzonder. Op
een hoogte van 207 meter was de hele stad te overzien. Meneer Blanken zocht het
Olympisch Stadion, maar zag het niet. Later bezocht de groep het stadion dat in
1932 Olympisch dienst had gedaan terwijl er nu het optreden van Metallica werd
voorbereid.
De theatershow met dansacrobatiek en muziek was geweldig. En natuurlijk werd er
een bezoek gebracht aan de Muur.

Begeleiding
De drie klassen werden begeleid door mevrouw Reinds, mevrouw Eggens, meneer
Blanken en meneer Klok. Meneer Klok heeft er nooit last van om een kamer te delen
want hij slaapt toch wel😴 . Maar meneer Blanken had wel moeite met zijn gesnurk.
🥴
Bagage
De leerlingen hadden van alles meegenomen, maar sommige koffers waren wel erg
zwaar. Uit een koffer kwam een tv en een playstation om FIFA te spelen. Daar was
dus nog tijd voor. Voordeel: het gaf wel rust.
Sfeer
Er heerste een goede sfeer tussen de leerlingen. De groep werd soms opgesplitst en
alle klassen liepen door elkaar. Er bleek een goede chemie te zijn tussen de drie
klassen.
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VERTREK MENEER HOGEVEEN
Onze directeur, meneer Hogeveen, gaat onze locatie verlaten. Hij is
hier acht en een half jaar directeur geweest, waarvan de laatste drie
samen met de locatie in Borger.
Een laatste interview.
Waarom gaat u weg?
Ik volg een studie Verandermanagement en alles wat daarin behandeld wordt,
vind ik heel interessant. En zo kwam ik op het idee
om nog een keer een stap te zetten in mijn carrière.
Wat gaat u nu doen?
Ik ga voor mezelf beginnen met mijn bedrijf
Hogeveen Consultancy waarmee ik me richt op
interim management, coaching en advies.
Heeft u al opdrachten?
Ja, tot aan de kerstvakantie word ik interim directeur
bij VSO-school (Voortgezet Speciaal Onderwijs) in
Emmen.
U laat wel wat achter.
Ik heb tijdens mijn werk altijd geprobeerd ervoor te zorgen dat de leerlingen
goed onderwijs krijgen. Ik denk dat dit grotendeels gelukt is.
Ik hoop dat ik een locatie achterlaat waarbij het leerlingenaantal stabiel is en de
kwaliteit op orde is. En waarbij de sfeer voor leerlingen en personeel dik op
orde is.
Wat is uw beste herinnering aan onze school?
Ik herinner mij heel veel positieve momenten, maar als ik terugkijk op mijn
periode binnen het Esdal waar ik sinds 1984 werkzaam ben geweest, dan
komen de leukste momenten met leerlingen toch altijd het eerst. En dat zijn er
heel veel.
Mist u dat leerlingencontact dan niet als directeur?
Ja en nee… In je rol is dat contact anders, maar ik heb er wel altijd voor gezorgd
om toch nog contact met leerlingen te hebben.
Wij wensen u veel succes in uw nieuwe loopbaan en danken u voor uw inzet
in de afgelopen jaren!
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DOCENTEN KOMEN EN GAAN
Ook dit jaar nemen we afscheid van een aantal
docenten en komen er dus nieuwe voor terug. Wat
verandert er op dit vlak?
NASK:
Mevrouw Jonkers gaat alle uren voor Nask doen en
daarom nemen we afscheid van meneer van der Meer.
Meneer van der Meer was een fijne docent en we
bedanken hem voor zijn inzet in het afgelopen jaar.
Wiskunde:
Mevrouw Keen verlaat onze school. Ze heeft met
enthousiasme wiskunde gegeven. Hartelijk bedankt
hiervoor. Er is nog een vacature voor een aantal uren
wiskunde. Deze zal de komende weken worden
ingevuld.
CKV:
Mevrouw Schipper heeft het zwangerschapsverlof van
mevrouw van Lenthe op een mooie manier ingevuld.
Bedankt hiervoor! En we zien mevrouw van Lenthe
straks weer terug en dat maakt ons ook blij.
Frans:
Mevrouw Wessels heeft 8 jaar lang Frans bij ons
gegeven en is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zij
komt dus niet terug, maar wordt vervangen door
mevrouw Plug.
Natuur en gezondheid:
Mevrouw Hessels wordt zorgcoördinator in Borger. Zij
gaf dit jaar nog aan 1 klas NG. Door het schuiven in
roosters, kwam er een vacature voor NG. Deze wordt
opgevuld door mevrouw Schepers.
Economie:
Meneer Knol heeft vervanging gedaan en verlaat ons
weer. Hartelijk bedankt voor de vervanging!
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DANKWOORD VAN
MEVROUW WESSELS
Acht jaar lang heb ik in
Oosterhesselen gewerkt
waarvan de laatste zes jaar
ook in Borger. Ik heb het
hier heel fijn gevonden. Ik
heb genoten van de sfeer
op school en het gevoel van
geborgenheid.
Ik zal mij veel blijven
herinneren van wat ik hier
allemaal heb meegemaakt.
Sommige leerlingen waren
in de onderbouw lastig
tijdens de les, maar
ontwikkelden zich dan toch
tot leuke mensen in de
bovenbouw. Anderen deden
het heel leuk in de
onderbouw en verloren later
hun interesse of werden
echte kanjers.
Mijn man en ik gaan
verhuizen naar de stad
Groningen en ik zoek daar
een nieuwe baan. Het is fijn
om weer aan iets nieuws te
beginnen, maar zal aan
velen van jullie terugdenken
met warme herinneringen.
Ik wil alle leerlingen en
collega’s bedanken voor de
mooie tijd in
Oosterhesselen!
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SPORTDAG
De laatste vrijdag op school werd weer doorgebracht als Sportdag. En dat
betekent dat mevrouw Wielens allerlei leuke sportieve activiteiten bedenkt waar
je met je groep langs gaat.
Normaal doen we dit buiten, op het sportveld of rondom school. Maar omdat de
eikenprocessierups zich daar ook overal ophoudt, is besloten om de sportdag
binnen te organiseren.
In de sporthal werd voetbal, volleybal en hockey gespeeld. In de school zelf
gingen we zaklopen, sjoelen en spelen met een reuzetwister.
Het was weer een mooie afsluiting van het schooljaar.

Meneer Zuur doet mee met hockey!

De grote twister was een succes!

Zaklopen blijft leuk.
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