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Beste ouder(s) en verzorger(s),  

 

Een ruime maand geleden krijgen wij allen te horen dat de school dicht zou blijven. Een 
onzekere periode brak aan. Wij hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk te 
communiceren en het ene na het andere bericht volgende elkaar op. Soms was het ene 
bericht met het andere tegenstrijdig en riep het vragen op.  Middels deze brief willen wij u 
bedanken omdat u laat zien dat u het onderwijs voor uw kind belangrijk vindt.  
 

De afgelopen weken waren pittig en intensief. Naast uw eigen werkzaamheden en eventuele 

(mantel)zorgtaken werd u ineens de docent van uw kind.  Wij merken dat u deze rol met veel 

energie oppakt. Dat waarderen wij zeer. U laat zien dat u de voortgang van het leerproces 

erg belangrijk vindt. Voor deze inzet en betrokkenheid danken wij u van harte. In deze 

bijzondere periode blijkt maar weer hoe belangrijk de samenwerking tussen leerling, ouders 

en school  is. We doen het samen.  

 

Wij doen ons uiterste best om alle tips en complimenten zoveel mogelijk over te brengen in 

de school. Hiermee hopen wij de voorwaarden voor uw zoon/dochter, onze leerling zo 

optimaal mogelijk te maken. Wanneer er verder nog zaken zijn, aarzel dan niet om contact 

met ons op te nemen. Dit kan via de mentor of via het algemene e-mailadres van de school 

info.demarke@ettyhillesumlyceum.nl 

 

Dank voor de wijze waarop u de rol als “docent” heeft gepakt de laatste tijd. Wij ervaren het 
als positief en als een proces wat wij samen doen. Waarin het niet allemaal altijd direct goed 
gaat, maar we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid pakken. 
 
Op 21 april a.s. geeft het kabinet meer duidelijkheid over de maatregelen vanaf 28 april. Op 
basis van deze informatie zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de periode na de 
meivakantie en natuurlijk ook over de afronding van dit schooljaar. Ik ben ervan overtuigd dat 
wat de uitkomst ook gaat worden wij ook dat samen gaan doen  
  

  

Met vriendelijke groet, 
 
Maaike Morsink 
Directeur – De Marke 
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