
Kijk voor het onderwijsaanbod van al onze locaties op: 
www.ettyhillesumlyceum.nl/onderwijsaanbod

www.ettyhillesumlyceum.nl/hetvlier

Locatie Noord
Lebuïnuslaan 1
7415 DM  Deventer

Locatie Zuid
Ludgerstraat 1
7415 DV  Deventer

School voor
vmbo basis/kader

mavo en havo
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De Marke ziet jou zitten!

www.demarke-ehl.nl
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7 basis/kader-profielen op De Marke
Ga je verder met vmbo basis/kader, dan 
heb je in de onderbouw al gekozen voor één 
van de zeven profielen. De profielen sluiten 
aan bij het werkveld en de vervolgopleiding 
op het mbo. Dus als je leert koken, dan 
doe je dat voor echte klanten in ons vmbo 
schoolrestaurant De Globe. Daar komen 
mensen uit de buurt en de stad eten. Leer 
je fietsen en auto’s repareren? Dat doe je 
voor echte klanten in de technieklokalen. Alle 
lessen in jaar 3 en 4 vmbo basis of kader zijn 
op locatie De Marke Zuid.

Je kunt kiezen uit:
• Bouwen, Wonen en Interieur
• Dienstverlening en Producten
• Economie en Ondernemen
• Horeca, Bakkerij en Recreatie
• Mobiliteit en Transport
• Produceren, Installeren en Energie
• Zorg en 

Anneke Versteeg, mentor 
‘Ik wil een goede begeleider zijn. ‘Mijn 

leerlingen’ echt begeleiden in hun 
‘ontdekkingstocht’. Zodat ze ontdekken 

wie ze zijn en wat ze 
kunnen. het draait om 

wederzijds vertrouwen. 
Als ze zich op hun gemak 

voelen bij mij en ze 
persoonlijke verhalen 

durven te vertellen, weet 
ik dat ze zich veilig voelen.’

Een beroepsgerichte bovenbouw
Na twee jaar is de onderbouw vmbo, 
je brugperiode, voorbij. Je hebt kunnen 
snuffelen aan allerlei beroepen en weet wat je leuk 
vindt of goed kunt. Je hebt ook je profiel gekozen. 
Nu wordt het tijd voor de bovenbouw. 
• Ga je verder op het vmbo basis of kader, dan ga je 

naar locatie De Marke Zuid. 
• Ga je voor een mavodiploma? Dan blijf je op locatie 

De Marke Noord.
• Verder naar havo 3? Dat kan nog op De Marke 

Noord. Daarna ga je naar de bovenbouw op Het Vlier.

Waar je ook heen gaat, op 
alle scholen word je helemaal 
klaargestoomd voor jouw toekomst. Voor je mbo 
vervolgopleiding, voor de havo of voor het beroep 
dat jij kiest. 

3 mavo-profielen op De Marke
In klas 2 maak je kennis met 
en kies je voor één van de 
drie profielen van de mavo 
bovenbouw: 

• Zorg en Welzijn
• Economie 
• Techniek

Elk profiel start direct in klas 3 
met een praktijkvak. Niet alleen 
maar theorie dus, maar echt het 
vak dat past bij je profiel. Dus kies 
je Zorg en Welzijn, dan krijg je ook 
zorg en welzijn in de praktijk. Kies 
je Economie, dan leer je hoe je 
een onderneming start en alles 
wat daarbij komt kijken met het 
vak Economie en Ondernemen. 
En bij het profiel Techniek krijg je 
het nieuwe vak Technologie en 
Toepassing. Je staat met je voeten 
in de klei! En…..je kunt bij ons ook 
mavo-examen doen in tekenen, 
handvaardigheid, muziek of sport! 

Onze mavo is levensecht!
Je doet in Deventer op De Marke geen 
theoretische mavo. Bij lange na niet! 
In je lessen zitten zoveel mogelijk 
praktijkopdrachten. Want je leert het 
beste door te doen! Na de mavo ben 
je klaar voor de havo op Het Vlier of 
mbo-4, waar je ook veel praktijk 
krijgt. Die praktijk ben je al gewend 
op De Marke en dat sluit dus 
makkelijk aan op het mbo. Dit is 
een unieke mavo-aanpak in regio 
Deventer!

Dus…
• wil je rustig kunnen kiezen
• wil je een vertrouwde 

omgeving
• wil je kleine klassen
• wil je veel aandacht
• wil je leren in de praktijk
• wil je hulp bij de hand
• wil je klaar zijn voor je 

toekomst
Dan kies je voor De Marke, 
want De Marke ziet jou zitten!

Met je voeten in de klei

Levensecht leren

mavo met één en al praktijk! 

Zelfs examen mogelijk in muziek, 

tekenen of sport

Uniek in regio 
Deventer

Je bent klaar voor jouw toekomst

0570 504680
info.demarke@ettyhillesumlyceum.nl

www.demarke-ehl.nl



Kim, leerling basis-kader
‘Ik mag mezelf zijn, dingen doen 

die bij mij passen. In praktijklessen 
krijg je leuke opdrachten. Ik heb 
met pixel art, digitaal een gitaar 
ontworpen. De tekening van die 
gitaar heb ik in vierkante stukjes 

hout verwerkt tot een groot 
schilderij. Dat was leuk!’

Je bent bijna klaar voor de grote stap: 
je gaat naar het voortgezet onderwijs! 
Je hebt er vast ontzettend veel zin in. 
Wij ook en we kijken uit naar je komst! 
Natuurlijk is het op de basisschool 
anders dan op het voortgezet 
onderwijs. Dat zal best even wennen 
zijn. Maar op De Marke maken we je het 
wel heel gemakkelijk. Hoe? Dat lees je 
in deze brochure.

Een tweejarige brugperiode 
Op De Marke hebben wij een 
tweejarige brugperiode. Dat 
is heel fijn, want daardoor 
heb jij twee jaar de tijd om te 
ontdekken welk niveau en welk 
profiel het beste bij je past. Je 
zit in een combinatiegroep, 
dus in basis/kader, 
kader/mavo of 
mavo/havo. Alle 
groepen zitten 
de eerste twee 
jaar bij elkaar 
op locatie 
Noord. 

Groepsdocent, veel aandacht
In de tweejarige brugperiode heb je zeker 8 uur 
per week les van je eigen vaste groepsdocent. 
Dat is een echte kanjer. Jullie leren elkaar goed 
kennen en je kunt altijd bij hem of haar terecht. 
Met huiswerk en cijfers starten we heel rustig. In 
klas 1 kun je eigenlijk alles op school doen, in klas 
2 leren wij jou hoe je omgaat met huiswerk en het 
leren voor toetsen. Zo sta je er niet alleen voor en 
word je goed voorbereid op de bovenbouw. 

Je groep heeft een eigen klaslokaal en de 
meeste vakken heb je op dezelfde gang. Geen 
gesjouw met je tas dus. Zo lijkt De Marke toch 
een beetje op je oude vertrouwde basisschool 
en wen je heel snel. 

We hebben kleinere klassen. Dat is 
fijn, want dan is er veel aandacht 
voor je. En zo blijft er ook ruimte 
in het lokaal voor een rustig plekje, 
als je je even terug wilt trekken.

Ieder kind is anders en daar houden we 
rekening mee. Op De Marke is altijd plek voor 
jou, op De Marke word je gezien. We kiezen 
de aanpak die bij jou past, waardoor je als 
persoon kunt groeien.

”Op De Marke 
voelde ik me al 

snel thuis.”

www.demarke-ehl.nl

locatie zuidlocatie noord

Tweejarige brugperiode: 
uniek in regio Deventer!

Vind je het even lastig in de klas of heb je wat 
extra hulp nodig? De extra begeleiding zit op 
dezelfde gang als jouw klaslokaal. Zo zijn alle 
mensen die jou kunnen helpen dichtbij en sta je 
er niet alleen voor. 

Extra begeleiding
We leren je graag kennen en ontdekken wat 
bij jou past. Jij kan het tempo aangeven waarin 
je leert. Wil je graag extra hulp met een vak als 

wiskunde? Dan krijg je die. Ben je juist ergens 
supergoed in? Dan mag je de verdieping 

in of werken aan iets wat je heel 
leuk vindt!

Suzanne, moeder van Kim
Suzanne, moeder van Kim

‘Kim gaat met een lach naar school en 
komt met een lach weer thuis. Ze heeft het 

duidelijk goed naar haar zin op De Marke. 
Dat komt voor een groot deel door haar 

mentor. Kim kan altijd bij hem terecht en hij 
is heel duidelijk. De mentor geeft Kim een 

veilig en vertrouwd gevoel.’

Snuffelstage
In de loop van het tweede jaar kies je welk examenprofiel 
je in jaar 3 gaat volgen. Maar hoe moet je kiezen als je niet 
weet wat er te kiezen is? Daarom kun je in de onderbouw 
al kennis maken met vakken van de bovenbouw. Dat doe je 
door opdrachten te doen en mee te lopen. Zo leer je in de 
onderbouw wat er in de bovenbouw te koop is. 

Je mag in het 2e jaar ook een paar dagen meedraaien op 
het werk van mensen die je goed kent. Even snuffelen of 
dat beroep iets is voor jou en hoe het is om echt te werken. 
Daarom heet dit ‘snuffelstage’. Dit helpt om je profiel en 
vakken uit te kiezen. Dan weet je straks na je examen beter 
welke mbo-opleiding of vervolgopleiding na de havo het 
beste bij je past.

Oh, daar doe ik het 
dus allemaal voor!

Wij zien jou!


