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Wij zien jou zitten



DE MARKE

www.ettyhillesumlyceum.nl/demarke

Leerling Quinten Jansen
”Vroeger ging ik altijd met een bus naar 
speciaal onderwijs. Nu kan ik met mijn 

vrienden meefietsen. Dat vind ik erg fijn. 
Ik start en eindig mijn schooldagen altijd 
in het Expertise Punt. Daar vind ik rust 
en heb ik een plek voor mijn spullen.”

Zeven beroepswerelden
Op De Marke krijg je vakken uit 
zeven beroepswerelden waar je 
in de bovenbouw examen in doet. 
En hoe langer je op school zit, 
hoe meer je erachter komt welke 
wereld bij jou past. En trouwens, die 
werelden zijn levensecht. Dus als 
je leert koken, doe je dat niet voor 
je leraar, voor echte klanten in ons 
schoolrestaurant De Globe. Net als 
in de fietsenwerkplaats, waar je 
echt fietsen repareert. Zo maak je je 
handen niet voor niets vies.  

De zeven beroepswerelden zijn niet toevallig 
gekozen. Die hebben we afgestemd op de kans op 
werk in onze mooie stad. Zo ben je na je schooltijd 
op De Marke perfect voorbereid op een leuke baan 
in Deventer en ontvangen de lokale ondernemers 
je met open armen. Dat is lekker leren! 

Het eerste wat opvalt als je De 
Marke binnenloopt is de vrolijke sfeer. 
Leerlingen zeggen vaak: “Het lijkt wel 
een grote vriendengroep.” Dat is een 
mooi begin! De brugklas duurt bij ons 
niet één, maar twee jaar. Pas daarna ga 
je door in vmbo basis of vmbo kader. 
Superhandig, want zo heb je tijd genoeg 
en weet je zeker dat je op het juiste 
niveau terechtkomt. Altijd iets om je op te verheugen

De vakken op De Marke zijn hartstikke afwisselend. Dus 
stel, je vindt Nederlands niet zo leuk, dan verheug je je toch 
gewoon op het volgende vak. Wat dacht je van Technolab, 
Kunst of Leefstijl. Klinkt goed hè? Stuk voor stuk bijzondere 
vakken die je bovendien goed voorbereiden op de zeven 
beroepswerelden. Daar komen we zo op terug. Oh ja, je 
hebt ook nog Z@P-uren. Hierin krijg je extra aandacht voor 
een vak dat je lastig vindt.

Nooit alleen
Je vaste mentor is je aanspreekpunt op wie je kunt rekenen. 
Niet alleen beginnen we elke dag met een mentoruur, je kunt 
ook altijd bij hem of haar terecht. De mentor, en natuurlijk je 
vakdocenten, zien wie je bent en helpen je met het maken van 
keuzes. Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Je staat er dus 
nooit alleen voor. We helpen je de weg te vinden en je voelt je 
snel thuis op De Marke.

Handen of boeken
Dat je op De Marke echt alle kanten op kunt, hoeven we 
je inmiddels niet meer te vertellen. Dan zal het je vast niet 
verbazen dat we behalve basis/kader ook kader/mavo 
aanbieden. Alleen is die brugklas geen twee, maar één 
jaar. Daarna ga je verder naar 2 kader waar je meer met 
je handen werkt, of naar 2 mavo waar je iets meer uit de 
boeken leert. 

Bijna vergeten
De Marke bruist van de energie. We zouden bijna vergeten dat het soms 
natuurlijk ook gewoon hard werken is. Het klinkt misschien wat suf, maar 
we vinden het belangrijk dat je bij ons groeit als mens. Wij helpen je daar 
graag bij. De Marke ziet je zitten!

Huiswerk, nieuwe mensen en een 
andere omgeving. Bij een nieuwe school 
komt er veel op je af. Wij snappen dat 
als geen ander. Daarom krijg je alle 
tijd en ruimte om te wennen. En om te 
kijken waar je goed in bent. De Marke 
ziet je zitten!

”De sfeer is heel leuk!”

Janine Jansen, moeder van Quinten
”De school doet haar best om het onderwijs 

passend te maken voor Quinten. Erg fijn, want 
onze zoon heeft extra begeleiding nodig. Zijn 

mentor snapt de situatie en begrijpt precies wat 
hij nodig heeft. Dat werkt ontzettend goed.”

Mentor Liza Meurs
”In het eerste jaar leg 

je de basis voor de hele 
schoolcarriere. Veiligheid 

is wat mij betreft heel 
belangrijk. De school moet 

een fijne plek zijn voor 
kinderen. Ze kunnen ook 
altijd bij mij terecht als er 
iets is. Iedere dag begin ik 

met een mentorles waarin we 
onder andere samen de dag 

doornemen. Dat vinden ze erg 
fijn. Het geeft ze duidelijkheid 

en structuur.” 
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