
 
 

 
 

 

 

 

Nieuwsbrief voor ouders 
Wekelijkse update   
nr. 10  22-01-2021  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

Gelukkig kon de toetsweek afgelopen week doorgaan. De gymzalen zijn ruim genoeg en 

door de inzet van onze conciërges waren deze ook zo ingericht tot heuse examenzalen. Met 

wat aanpassingen hier en daar is het gelukt om de toetsweek op 1,5 meter te laten 

plaatsvinden.  

 

Deze weken staan normaliter ook in het teken van Open-Huizen. Maar door de maatregelen 

van het kabinet krijgt ook ons Open Huis een andere opzet. Helaas kunnen en mogen wij de 

deuren niet openen voor de basisschoolleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). We balen 

daar flink van, want het is heel belangrijk om de sfeer in het gebouw te ervaren. Om iedereen 

toch een indruk te geven van De Marke, start daarom vanaf maandag Etty in Beeld. Dat 

geldt voor alle scholen van EHL met een instroom vanaf klas 1. Met behulp van filmpjes 

wordt er een impressie geven van de school en de profielen. Daarnaast zullen er op 

afzonderlijke dagen en tijdstippen vragenuurtjes georganiseerd worden, waarbij ons 

personeel klaar zit om vragen te beantwoorden van basisschoolleerlingen, 

ouder(s)/verzorger(s) en ook leerkrachten van de basisscholen. Al met al een spannende 

week met heel veel online-contact. 

 

In deze nieuwsbrief leest u verder hoe er vanaf volgende week met een gecomprimeerd 

rooster les wordt gegeven aan klas 1 en 2. Voor de andere klassen blijft gelden, houdt het 

rooster goed in de gaten. Ook bij de praktijkvakken zullen de klassen nu worden opgesplitst 

om de 1,5 meter te kunnen waarborgen.  

Wij willen u en de leerling vragen om: Het mondkapje te dragen daar waar dat verplicht is 
en uw zoon/dochter te wijzen op de 1,5 meter-regel, hoe moeilijk dat ook is. 
 
Voor nu een goed weekend en blijf gezond. 
Maaike Morsink 

Directeur 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Voor de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 

1 en 2 

We hebben ons rooster aangepast, Zermelo is leidend en in SOM staat wat er van de 

leerlingen wordt verwacht.  

Op verzoek van de mentoren vragen wij de leerlingen dagelijks tot 15.15 uur bereikbaar te 

zijn via teams. Dan kunnen we de leerlingen extra uitnodigen voor een mentorgesprek of de 

docent kan extra ondersteuning bieden bij een bepaald vak. 

We hopen dat we na de lockdown weer terug kunnen naar het onderwijs op school. De 

komende weken maken we er het beste van met elkaar! 

Namens alle docenten van de onderbouw 

 

Voor de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 

basis en kader 3 en 4 

Afgelopen week hebben we met diverse groepen gebrainstormd over de 1,5 meter afstand 
en hoe we de lessen vorm moeten geven. De roostermakers hebben voor volgende week de 
Compleetweek ingeroosterd. De komende week gaan de roostermakers werken aan het 
aangepaste lesrooster, met bijvoorbeeld de aandacht voor kleine groepen vanwege de 1,5 
meter-regel. 
 
Voor u geldt: 
Praktijkvakken worden zoveel mogelijk op school fysiek gegeven. Waarbij elk profiel andere 
keuzes maakt i.v.m. de grootte van de groep en lokaal.  
De overige vakken worden online gegeven.  
PTA toetsen (herkansing/Compleetweek) vinden op school plaats. 
 
Vanaf maandag gaan de roostermakers kijken naar de mogelijkheden. Bijvoorbeeld: 
Maandag groep A, dinsdag groep B. Ze kijken ook naar de klassen die wat kleiner zijn, die 
kunnen wellicht als klas in een groot lokaal op 1,5 meter. Hier hebben de roostermakers tijd 
voor nodig.  
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Voor de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 

mavo 3 en 4 

Werkwijze klas 3 mavo 

De derde klas blijft online lessen volgen, met uitzondering van de praktijkvakken. Die zijn 

fysiek op school. Ook bij deze vakken wordt bekeken of het noodzakelijk is om naar school 

te komen, of niet. De vakdocent bespreekt met de klas welke leerlingen op welk moment 

verwacht worden. Als er toetsen afgenomen worden, dan is dat nu wél op school. Alle 

vakken stappen in periode 3 namelijk over op het examenprogramma en de leerlingen 

worden voor die examentoetsen op school verwacht. In de meeste gevallen zullen de 

toetsen afgenomen worden in de sporthal. 

Werkwijze klas 4 mavo 

Vanaf maandag gaan de fysieke lessen van 4 mavo weer verder. Vanwege de 1,5 meter 

maatregel is het niet mogelijk om alle leerlingen op hetzelfde moment op school te krijgen.  

Alle stamklassen worden in twee groepen gesplitst in groep A en groep B. Groep A gaat de 

eerste week op maandag, woensdag en vrijdag fysiek naar school. De week erop gaat groep 

A op dinsdag en donderdag naar school. Groep B begint eerst met dinsdag en donderdag en 

de week erop op maandag, woensdag en vrijdag.  

Op de dagen dat de leerlingen geen fysieke lessen hebben, moeten ze bij ieder vak in SOM 

bekijken wat van hen wordt verwacht. Daar staan opdrachten in, of wellicht dat er online les 

gegeven wordt. Het werk dat gemaakt wordt, kan in de fysieke les erna gecontroleerd 

worden. In de meeste gevallen wordt er geen online les gegeven. De vakdocenten zorgen 

ervoor dat de leerlingen op tijd alle lesstof van de schoolexamens (pta) behandeld hebben. 

In Zermelo staat duidelijk of de leerling op school moet zijn, of online. Als er online staat, dan 

moet de leerling dus in SOM kijken wat verwacht wordt. Het betekent niet dat er online les 

gegeven wordt, tenzij anders vermeld in SOM. 

Toetsen worden afgenomen in de sporthal, of met kleine klassen in een lokaal. Op die 

toetsmomenten kan een leerling die thuis zit, dus tóch verwacht worden op school. Het is 

zeer belangrijk dat de leerling Zermelo in de gaten houdt. Het rooster is niet zichtbaar in 

SOM, omdat de klassen door de verdeling veranderd zijn. 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

Coronacijfers 

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 medewerker die besmet 

zijn met Corona. We hebben geen medewerkers in 

quarantaine thuis en geen medewerkers met Corona gerelateerde klachten zit thuis en wacht 

op de test of de testuitslag.  

Op dit moment is er geen leerlingen bij ons bekend die Corona hebben  4 leerlingen zitten in 

quarantaine. Daarnaast zijn er 14 leerlingen ziek. Dit kunnen ook andere klachten zijn dan 

Corona gerelateerde klachten. 

Onderzoek bereiken van je doelen 

 

Ben je 16 of 17 jaar oud? We zijn benieuwd hoe jij je doelen bereikt! Vul een korte vragenlijst 

(± 5 min.) in voor de Universiteit Utrecht en maak kans op een bol.com tegoedbon ter waarde 

van €25! Klik op de link of scan de QR-code om deel te nemen. Deelname is vrijwillig en 

gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_9zddFinycfzh2tv 

 

 

 

 

 

 

http://bol.com/
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_9zddFinycfzh2tv


 
 

 
 

 

 

Vragen? 

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

van uw zoon/dochter. 

 

 

 


