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Leerling Anouk Vos
”Ik zit in een kleine klas en tijdens de 
introductieweek deden we allemaal 

leuke activiteiten. Zo maakte ik 
meteen heel veel nieuwe vrienden. 

De docenten helpen je goed tijdens de 
lessen. Wiskunde en handvaardigheid 

vind ik de leukste vakken.”

Een smile en een warme deken
Wat opvalt op De Marke is de vrolijkheid. Zelfs 
als je met je verkeerde been uit bed stapt, heb je 
binnen no time een smile van oor tot oor als je de 
school binnenstapt. Dat komt door de sfeer. De 
docenten kennen alle leerlingen en de leerlingen 
hebben het hier erg naar hun zin. Zo voelt je 
nieuwe school al snel als een warme deken.

Denken, durven en doen
Op De Marke werken we samen aan jouw 
toekomst. Wat vind je leuk? Waar ben je 
goed in? Wat past bij jou? Als we samen 
denken, durven en doen weet je straks precies 
welke richting je op wilt. Samen gaan we de 
uitdaging aan. Zo ben je optimaal voorbereid 
op je vervolgopleiding. 

Later… dat klinkt ver weg. Waarschijnlijk ben je nu eerst 
met je gedachten bij je nieuwe school. Huiswerk, allemaal 
verschillende docenten en een andere omgeving. Dat snappen 
we. Daarom krijg je op De Marke alle tijd en ruimte om te 
wennen. Bovendien krijg je een vaste mentor die altijd voor je 
klaarstaat en die je helpt bij het maken van keuzes.

Kunst, muziek en sport 
Kunst, muziek en sport krijgen veel 
aandacht op De Marke. Ga je het liefst 
al hooghoudend met de bal naar school, 
of zie jij jezelf als dj de hele wereld over 
vliegen, dan zit je op De Marke goed. Je 
kunt op onze mavo zelfs examen doen in 
kunst, muziek of sport, naast de andere 
vakken natuurlijk. En dat kan lang niet op 
elke mavo!  

Wist je dat we zeven examenvakken 
hebben? Vakken die perfect aansluiten 
op een beroep. Zo kun je je nog beter op 
jouw toekomst voorbereiden. Daarmee 
lopen we op De Marke ver vooruit.

Leren en doen
Op De Marke maak je kennis met 
verschillende beroepen. Zo ontdek je 
wat het beste bij jou past. De vakken 
zijn een mooie combi van leren en 
doen. Bij het vak Dienstverlening & 
Producten mag je de keuken in om 
iets lekkers te bereiden. Je kunt zelfs 
je eigen game of app ontwikkelen. 
Bovendien loop je al stage vanaf het 
eerste jaar. Zo halen we de echte 
wereld naar binnen en kom je er echt 
achter wat je leuk vindt. 

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!

Je zit een groot gedeelte van je dag op school, dan wil je 
toch vooral een school waar je je thuisvoelt. Welkom op 
De Marke, de school waar je kunt werken aan een mooie 
toekomst. Hoe leuk zou het zijn als je later denkt: “op 
De Marke, daar begon het allemaal”. Gaan we samen de 
uitdaging aan? De Marke ziet je zitten!

Aswin Vos, vader van Anouk
” We hadden meteen een goed gevoel 
bij De Marke. Anouk heeft dyslexie en 

krijgt op school veel begeleiding. Ze krijgt 
bijvoorbeeld extra tijd en maakt ze toetsen 

in een apart lokaal. Ze heeft een leuke 
mentor die het goed aanpakt. Anouk was 

dan ook al snel gewend op school.”

Mentor Linda Kamphuis
”Wat ik graag meegeef aan 
mijn leerlingen is: geloof in 
jezelf, ga ervoor en doe je 

best. Ze mogen trots zijn op 
zichzelf. Streng ben ik ook, 
in de zin van duidelijkheid 

scheppen. Ook daar hebben 
kinderen behoefte aan.”

”Korte lijntjes met de ouders”

Een kijkje in het buitenland
Misschien kies je later wel voor een baan in het 
buitenland. Op De Marke kijken we daarom verder dan 
de grenzen van Nederland. Hou je van skiën? Doe dan 
mee aan onze winterspelen. En wil je graag nieuwe 
plekken ontdekken? Dan zijn onze buitenlandse 
reizen zeker iets voor jou. Je maakt kennis met andere 
culturen en je leert direct de taal. Want je leert een 
taal het best, als je die echt moet spreken.. 


