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Deventer, 16 december 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  
  
Premier Rutte heeft afgelopen dinsdagavond aangekondigd dat er verregaande maatregelen worden 
genomen ter bestrijding van het Coronavirus. Voor ons betekent dit dat het meeste onderwijs online wordt 
vormgegeven in de periode van 16 december tot en met 17 januari. Op 12 januari wordt duidelijk of deze 
periode wordt verlengd. Gisteren heeft de VO-raad ons de richtlijnen gegeven over hoe wij de aankomende 
weken moeten handelen  
  
In deze brief vertel ik u wat de gevolgen zijn van de maatregelen bij ons op school 
Er is namelijk een aantal uitzonderingen gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor uw zoon of dochter. 
 
Voor de klassen 1 en 2 – De Marke Noord 
Klas 1 en 2 blijven met het lesrooster werken wat in Zermelo staat, maar dan online. Wij hopen het rooster 
nog wat te kunnen aanpassen. 
 
Voor de klassen 3 basis/kader – De Marke Zuid 
Klas 3 basis kader volgt de theorielessen online en de praktijklessen grotendeels op school. In het rooster is 
zichtbaar welke lessen online worden gegeven. De leerlingen krijgen fietstijd.  
  
Voor de klassen 3 mavo – De Marke Noord 
Mavo 3 volgt alleen de vakken zorg&welzijn, economie&ondernemen of technologie&toepassing op school, 
verder alles online.  
 
Voor de klassen 7,8 en 9 van Het Corberic  
De lessen van klas 7,8 en 9 van Het Corberic zijn volledig online.  
 
Voor alle klassen 4 – De Marke Noord, De Marke Zuid (klas 10 van het Corberic) 
Alle leerlingen van klas 4 (en klas 10) worden op school verwacht volgens het lesrooster. De toetsweek gaat 
door zoals gepland.  
 
Van de leerlingen die fysiek op school zijn wordt verwacht dat ze zich goed houden aan het dragen 
van het mondkapje, de hygiëneregels en de 1,5 meter afstand van medewerkers.  
  
Wat kunt u van de school verwachten?   
De mentor speelt een belangrijke rol. De mentor maakt afspraken met de leerlingen over hoe en hoe vaak er 
contact is en over hoe er contact met de mentor opgenomen mag worden. De mentoren en vakdocenten 
houden ook bij of de leerlingen aanwezig zijn en meedoen in de les. 
 
Wat verwachten we van de leerling?  
Wij verwachten van de leerlingen dat zij actief deelnemen aan de lessen. De Ettyquette geeft verder precies 
aan wat wij van de leerlingen verwachten.   
 
Wat verwachten wij van de ouders/verzorgers?  
Wij hopen dat u uw zoon/dochter wil stimuleren om actief deel te nemen aan de lessen. We vragen u 
regelmatig met hem/haar in gesprek te gaan over de voortgang.   
  
Wij denken dat wij op deze manier een passende invulling hebben gevonden voor de komende periode.   
  
Met vriendelijke groet,  
namens alle medewerkers van De Marke, 
 
Maaike Morsink 


