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Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij ontvangt u de eerste wekelijkse informatienieuwsbrief. In tijden van Corona en waarin 

er veel te vertellen is, willen wij u graag goed op de hoogte houden. Ook begrijpen wij dat de 

communicatie vanuit school soms wat veel is. Daarom hebben wij besloten om over te gaan 

op een wekelijke nieuwsbrief op vrijdag, waarin u van ons in ieder geval de stand van zaken 

met betrekking tot corona kan verwachten, maar waarin ook andere onderwerpen genoemd 

kunnen worden.  

Bedankt 

Graag wil ik deze nieuwsbrief starten met een bedankje. De afgelopen week was een zware 

week voor De Marke. Het gemis van een collega en een leerling is enorm. Wij hebben van 

velen van u mails en steunbetuigingen gekregen. Dat is erg fijn. Dank daarvoor.  

Maaike Morsink, 

Directeur De Marke 

 

Corona 
 

Wij informeren u 1 keer in de week over de corona besmettingen, quarantaines en ziekte bij 

onze leerlingen en collega’s. Dit doen wij in overleg met de GGD. Het advies van de GGD is 

dat leerlingen uit het VO onderling altijd tot de ‘overige contacten’ worden gerekend en dus 

gewoon naar school mogen. Wel blijven wij u vragen om waakzaam te zijn op klachten. Bij 

klachten blijft het advies: laat uw kind thuis en laat uw kind testen.  

De cijfers zijn niet altijd compleet. Dit heeft te maken met de geldende AVG wet. U als 

ouder(s)/verzorger(s) hoeft niet aan te geven of uw kind corona of corona-gerelateerde 

klachten heeft.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Momenteel hebben wij geen medewerkers die besmet zijn met Corona. 2 medewerkers 

zitten in quarantaine thuis. 4 medewerkers zitten met corona gerelateerde klachten thuis en 

wachten op de test of de testuitslag.  

Op dit moment zijn er 4 leerlingen bij ons bekend die corona hebben. 20 leerlingen zitten in 

quarantaine. Daarnaast zijn er 127 leerlingen ziek. Dit kunnen ook andere klachten zijn dan 

corona gerelateerde klachten.  

 

Hybride lesgeven 

Op dit moment worden er verschillende lessen voor leerlingen hybride aangeboden. Zo 

kunnen leerlingen die thuis zijn de lessen volgen. Dit kan zijn door middel van het inloggen in 

Teams of de docent zet op een andere wijze instructie 

klaar. Onze docenten doen dit met liefde, maar het blijft 

een verzwaring van de werkzaamheden. Het gaat vaak 

goed, maar soms lukt het door allerlei (technische) 

omstandigheden ook niet. Wij blijven ons hierin ontwikkelen 

en leren ook iedere dag bij.  

 

Stages 

Voor onze vierdejaars basis-kader begint volgende week de stageperiode. Gelukkig kunnen 

heel veel leerlingen toch op stage. Dat is goed nieuws! Voor de leerlingen die geen stage 

kunnen lopen komt er een aangepast rooster en worden er 

waarschijnlijk klassen samengevoegd. Dit kan betekenen dat 

zij wellicht volgende week een andere docent hebben, maar 

sowieso een ander lesrooster.   

 

      
 
  



 

 

 

Panelgesprekken 
 

Op 13 november vinden er panelgespreken met ouders plaats. Deze gesprekken leveren 

input voor onze zelfevaluatie. Als school willen wij graag met een aantal ouders in gesprek 

die een representatieve groep vormen van het ouderpubliek op school. U wordt in dit 

gesprek bevraagd over uw tevredenheid met de school, de manier van samenwerken, van 

informeren en communiceren. Wilt u deelnemen aan deze gesprekken dan mag u een mail 

sturen naar Ester Schimmel. Haar email is e.schimmel@ettyhillesumlyceum.nl. De 

gesprekken vinden online plaats.  

Enquête 

De ouders van leerjaar 2 en leerjaar 4 zijn gevraagd om hun medewerking te verlenen door 

het invullen van een digitale vragenlijst over onze school. Deze enquête geeft input voor de 

bovengenoemde gesprekken, maar ook voor de gesprekken met leerlingen en collega’s. 

Hiermee levert u een bijdrage aan de constante en verdere verbetering van de kwaliteit van 

ons onderwijs. Ik hoop dan ook dat u in grote getale deze enquête wil invullen. Onze dank!  

Ouderraad 

Wij als ouders van leerlingen van de Marke willen graag met elkaar in verbinding staan, wij 

leven immers samen met onze kinderen, school en de rest van de wereld in een gekke tijd. 

De ouderraad is de verbinding tussen school en ouders. Zie de ouderraad als deur die altijd 

open staat. Dus als u als ouder vragen of opmerkingen 

heeft over het Corona beleid, les uitval, digitale lessen en 

hoe u als ouder de weg binnen school kan vinden, schroom 

dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn 

bereikbaar per mail: ehlmrkouderraad@gmail.com  Wij 

vergaderen ongeveer elke 6 weken, op dit moment ook via 

Teams, maar komen graag met u in contact. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief neemt u dan contact op met de mentor 

van uw zoon/dochter. 
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