
 
 
 
 
 
 
 
 
Meppel, 21 juni 2016  
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Stad & Esch Beroepencollege, de Stad 
& Esch Praktijkschool en van De Ambelt 
 
 

Aanschaf gereedschap en werkkleding 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Uw zoon/dochter gaat volgend schooljaar op het Stad & Esch Beroepencollege 
praktijklessen volgen binnen het profiel Bouwen, Wonen & Interieur, het profiel Produceren, 
Installeren & Elektro, het profiel Mobiliteit & Transport, of gaat lessen  volgen op de 
Praktijkschool of De Ambelt. Daar heeft uw kind werkkleding, gereedschap en persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor nodig. Om ervoor te zorgen dat we straks zo snel mogelijk 
kunnen beginnen met de praktijkvakken, willen we graag dat uw kind de benodigde 
schoolspullen aanschaft vóórdat het nieuwe schooljaar start. In de bijlage bij deze brief staat 
duidelijk aangegeven wat uw kind precies nodig heeft, met de specificaties daarbij. Wij 
raden u dringend af om voor andere specificaties te kiezen; we hebben namelijk al vaak 
gezien dat een stuk goedkoper gereedschap uiteindelijk "duurkoop" blijkt te zijn.  
 
Ons advies 
Wij hebben vast wat voorwerk voor u gedaan en prijzen vergeleken. Voor de 
gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen kunt u het beste terecht bij de firma 
Kuiper in Koekange. Dat bedrijf levert tegen een goede prijs-/kwaliteitverhouding en weet al 
welke spullen uw kind nodig heeft. Voor de aanschaf van werkkleding adviseren wij u firma 
De Haan in Genemuiden; ook daar goede kwaliteit tegen een redelijke prijs en ook daar zijn 
ze op de hoogte.  
 
Passen en kijken 
Als je wat koopt, moet je vooraf wel kunnen zien wát je eigenlijk koopt. Daarom hebben we 
een bijeenkomst georganiseerd. U bent daar, met uw zoon/dochter, van harte welkom, om 
de gereedschappen en de kleding te zien, te voelen en te passen. De kleding wordt voorzien 
van een logo van Stad & Esch (Ambelt) en de naam van de leerling. De kosten van de 
bedrukking met het Stad & Esch/Ambelt logo nemen wij als school voor onze rekening.  
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Bestellen 
U kunt op 6 juli de benodigde spullen direct bestellen via een bestelformulier dat daar klaar 
ligt. Natuurlijk kunt u dat bestelformulier ook later invullen, maar als u de spullen op tijd in 
huis wilt hebben, moet het bestelformulier echt uiterlijk 15 juli bij het bedrijf binnen zijn en 
moet het geld zijn overgemaakt.  
  



Ander moment? 
Het kan natuurlijk zijn dat 6 juli u niet schikt. Neemt u dan alstublieft even contact op met 
een van de onderstaande docenten op.  
 
We zien u graag op 6 juli en vragen u daarvoor zoveel mogelijk de volgende tijdstippen aan 
te houden: 
 
18.00   leerlingen Praktijkschool en leerlingen De Ambelt 
18.45   leerlingen BWI Beroepencollege 
19.30  leerlingen M&T Beroepencollege 
20.15  leerlingen PIE 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark van Faassen, BWI, e mvanfaassen@stadenesch.nl 
Piet Apperlo, BWI, e papperlo@stadenesch.nl 
Jaap Bisschop, M&T, e jbisschop@stadenesch.nl 
Lex Boerma , PIE, e lboerma@stadenesch.nl 
Albert Veldman, Praktijkschool, e aveldman@stadenesch.nl 
Jos de Lange, De Ambelt, e j.delange@ambelt.nl 
 
 
 
 
 
Bijlage(n): 
  
⋅ Benodigde gereedschappen, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen in de 

drie Techniek profielen voor de leerlingen op het Beroepencollege en voor de leerlingen 
van De Ambelt 

⋅ Benodigde gereedschappen, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen voor 
de leerlingen van de Praktijkschool 
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