
 
 

 
 

 

 
Nieuwsbrief voor ouders 

Wekelijkse update   
nr. 11  29-01-2021  

Voorwoord 

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

Inmiddels gaat volgende week, week 5 van de lockdown in.  

Een nog steeds onwerkelijke toestand waarbij eigenlijk al onze leerling veel meer thuis zijn 

dan normaal. Nu ook nog met een avondklok en je mag maar 1 iemand thuis ontvangen.  

We horen en lezen dat de jeugd het niet altijd even makkelijk heeft in deze lockdown. Mocht 

u zorgen hebben over uw zoon/dochter meldt u zich dan bij de mentor. In gezamenlijkheid 

kunnen wij kijken wat we kunnen doen.  

De afgelopen weken waren er toetsweken, compleetweken en inhaalmomenten. Onze 

klassen 3 en 4 zijn ook uitvoerig besproken afgelopen woensdag in de verschillende 

rapportvergaderingen. Voor de leerlingen die er minder goed voor staan wordt een 

individueel plan gemaakt. Zo proberen wij ervoor te zorgen da iedereen de eindstreep haalt. 

Hoe deze eruit ziet dat blijft nog een vraagteken. De aankomende weken zal er meer 

duidelijk worden over de examens, de lockdown en wat dit allemaal gaat betekenen voor ons 

onderwijs. Zodra er meer duidelijk is hoort u dit van ons.  

Alvast een goed weekend gewenst.  

Maaike Morsink 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

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

1 en 2 

Volgende week dinsdag t/m donderdag hebben wij voortgangsbesprekingen over leerlingen.  

Wij hebben dan een 40 minuten rooster. Dit is voor alle leerlijnen. 

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

leerlingen wordt verwacht.  

We hopen dat we 9 februari 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 

mavo 3 en 4 

Sinds vorige week zijn de fysieke lessen van 4 mavo weer vervolgd. 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 de leerlingen 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. 

Volgende week zijn dinsdag t/m donderdag de rapportenvergaderingen. Wij hebben dan een 

40 minuten rooster. 

Namens alle docenten van mavo 3 en 4 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

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

basis en kader 3 en 4 

De afgelopen week zijn de roostermakers druk bezig geweest om een rooster te maken voor 

alle leerlingen van de Marke. Het valt niet mee om halverwege het jaar een nieuw rooster te 

maken zeker met alle beperkingen i.v.m. corona (halve klassen, 1 ½ meter). Gisteren is het 

gelukt om een rooster voor de bovenbouw te maken, helaas is het niet mogelijk om alle 

lessen op school te laten plaatsvinden.  

Voor klas 3 basis/kader betekent het bijvoorbeeld dat de praktijklessen grotendeels op 

school zijn, andere vakken worden voorlopig nog in Teams gegeven.  

Voor klas 4 basis/kader zijn alle lessen zoveel mogelijk op school in kleinere groepen. 

De LO lessen zullen niet doorgaan. 

Hieronder kunnen jullie lezen hoe het rooster er tussen 1 t/m 5 februari uitziet, daarna zullen 

we kijken wat er verder nog mogelijk is en eventuele aanpassingen doen. 

Rooster De Marke-Zuid van 1 t/m 5 februari: 

• Leerjaar 3 basis/kader - online les. Voor de praktijkvakken komen de leerlingen op 
school. (Zie rooster in Zermelo of Teams zoals door de praktijkdocenten met jullie is 
afgesproken). 

• Leerjaar 4 basis en 4 kader - maandag 1 februari en dinsdag 2 
februari – online les. Praktijkvakken techniek, leerlingen kijken 
in Zermelo. De praktijkvakken eo, hbr, d&p en zw hebben zelf 
met de leerlingen afgesproken wie wanneer naar school moet 
komen (Teams).  

• Leerjaar 4 basis - les op school vanaf woensdag 3 februari 
2021 - vast stamlokaal voor alle algemene vakken (b.v. Nederlands, Engels enz).  

Praktijkvakken techniek, leerlingen kijken in Zermelo. De praktijkvakken eo, hbr, dvpr 

en zw hebben zelf met de leerlingen afgesproken wie wanneer naar school moet 

komen (Teams). 

• Leerjaar 4 kader - les op school vanaf woensdag 3 februari 2021 voor alle algemene 
vakken (bv. Nederlands, Engels enz.). De klassen zijn verdeeld in segmenten 
(splitsen van een klas in 2 groepen). Praktijkvakken techniek, leerlingen kijken in 
Zermelo. De praktijkvakken eo, hbr, d&p en zw hebben zelf met de leerlingen 
afgesproken wie wanneer naar school moet komen (Teams) 

 

 

 

 

Klas Lokaal

Mz4A  Z107

Mz4B Z202

Mz4C Z203

Mz4D Z205

Mz4E Z217



 
 

 
 

 

 

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 1 medewerker in 

quarantaine thuis en  1 medewerker met Corona gerelateerde klachten zit thuis en wacht op 

de test of de testuitslag.  

Op dit moment is er 1 leerling bij ons bekend die Corona heeft.  4 leerlingen zitten in 

quarantaine. Daarnaast zijn er 24 leerlingen ziek. Dit kunnen ook andere klachten zijn dan 

Corona gerelateerde klachten. 

 

Vragen? 

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

van uw zoon/dochter. 

 


