
 
 

 
 

 

 
Nieuwsbrief voor ouders 

2 - wekelijkse update   
nr. 18  18-06-2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Via deze weg ontvangt u onze twee wekelijkse oudernieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vragen 

wij uw aandacht voor verschillende onderwerpen. 

Examens 

De eerste examenresultaten zijn prachtig! Op dit moment hebben wij al 96% geslaagd op 

onze basisberoepgerichte leerweg, 95% geslaagd op onze kaderberoepsgerichte leerweg en 

89% geslaagden op onze mavo. Een geweldig resultaat in het eerste tijdvak. De leerlingen 

die nog niet geslaagd zijn moeten nog examen doen voor een vak/aantal vakken of doen een 

herexamen. We verwachten dat de percentages nog flink zullen stijgen. Aan alle geslaagde 

leerlingen, hartelijk gefeliciteerd! Aan de leerlingen die nog examen of herkansing(en) 

moeten doen, houd vol! Wij geloven in jullie.  

Volledige heropening school 

Inmiddels gaan we alweer 2 weken met volledige klassen naar school. Een spannend besluit 

van onze regering voor leerlingen, ouders en docenten. Op dit moment lijkt het goed te gaan 

met de besmettingsgraad. Wel blijven wij onze leerlingen wijzen op de hygiëne maatregelen, 

mondkapjes en afstand. Wilt u ook uw kind blijven attenderen op het meenemen van een 

mondkapje etc.? Alvast bedankt! 

De ouderraad 

In de vorige nieuwsbrief is de ouderraad bedankt voor de Freeplay palen die op beide 

locaties geplaatst zijn. Met dit mooie weer wordt daar flink gebruik van gemaakt. Ook is de 

ouderraad heel druk met het organiseren van watertappunten binnen onze scholen. Een 

geweldig initiatief. Zodra ze geplaatst zijn zullen wij u hierover informeren. Wij zijn erg blij 

met deze initiatieven en de betrokkenheid van onze ouderraad. Samen staan we sterker! 

Lijkt het u ook leuk om zitting te nemen in de ouderraad, mail dan naar 

ehlmrkouderraad@gmail.com 

Vervanging directeur 

Vanwege het zwangerschapsverlof van Maaike Morsink, directeur van De Marke, is er 
vervanging gezocht voor de periode van zomervakantie tot de kerstvakantie.  
Marc Franzen zal in deze periode 3 dagen per week aanwezig zijn voor de tijdelijke 
waarneming. Hij is momenteel al 2 dagen aanwezig op De Marke.  
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Teamleider Het  Corberic 
 
Voor de opvolging van Wim den Blanken, teamleider leerroute vrijeschool Het Corberic, 
hebben we na de sollicitatieprocedure geen geschikte kandidaat kunnen vinden. We zullen 
de procedure op een later moment in het jaar opnieuw open stellen. Voor de invulling van het 
leiderschap in de tussenperiode zijn we in gesprek met de schoolleiding van De Marke en 
het team van Het Corberic.  
 

Maaike Morsink 

Directeur 

Jongerenactiviteiten in Coronatijd 

Begin dit jaar heeft de gemeente Deventer bij organisaties en jongeren gevraagd om ideeën 

aan te dragen voor extra jongerenactiviteiten in coronatijd. Twintig subsidie aanvragen zijn 

beoordeeld door jongeren uit jongerenpanels van de bibliotheek, Raster en Don Bosco, en 

leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum. 

Deventer geeft 15 jongerenactiviteiten subsidie. Vanuit het Rijk is bijna 2,5 ton ontvangen 

voor activiteiten voor jongeren in coronatijd. De activiteiten variëren van huiswerkbegeleiding 

tot mountainbiken, van leren programmeren tot cabaret. De activiteiten vinden dit jaar plaats 

waarbij de coronaregels in acht worden genomen.  

 Wethouder jeugd en onderwijs Frits Rorink: “Fantastisch dat we dit geld uit Den Haag 

krijgen. We gaan het nu zo snel mogelijk gebruiken om jongeren weer naar buiten te trekken 

nu er versoepelingen zijn. Ik hoop dat alle jongeren weer snel lekker met leeftijdsgenoten 

activiteiten gaan ondernemen.”   

Activiteiten 

De volgende activiteiten gaan binnenkort van start: 

- Future Skillz van stichting Walhalla 

- extra activiteiten jongerenwerk van Wijz Welzijn Bathmen 

- extra activiteiten jongerenwerk van Youth for Christ 

- extra activiteiten jongerenwerk zomerprogramma van Raster  

- Mindset van Kunstcircuit e.a. 

- mountainbiken, meiden events, extra activiteiten leerlingen speciaal onderwijs, extra   

binnenactiviteiten Zandweerd, extra sport en spel activiteiten en programma Zoals Hij van 

Youth for Christ  

- Summer sports try-outs for students van DEV&TER Jong 

- Mobiel skatepark van Burnside  

- Exxcite van Sportbedrijf Deventer 

- Jongerenavonden van Mimik 

 

 



 
 

 
 

 

 

Coronacijfers 

Wij informeren u 1 keer in de 2 weken 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. We hebben 0 medewerkers in 

quarantaine thuis en 0 medewerkers met Corona gerelateerde klachten zit thuis en wachten 

op de test of de testuitslag.  

Op dit moment is er 1 leerling bij ons bekend die Corona heeft. 3 leerlingen zitten in 

quarantaine. Daarnaast zijn er 48 leerlingen ziek. Dit kunnen ook andere klachten zijn dan 

Corona gerelateerde klachten. 

Wij wensen hen heel veel beterschap. 

 

Vragen? 

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

van uw zoon/dochter. 

 


