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Wat voor type
brugklasser ben jij?

e
Alle ruimt

Inhoud

Ik ben Wiebo Spoelstra en ik help leraren en alle
andere mensen die bij het Etty werken om leerlingen goed onderwijs te geven. Een voorbeeld?
Vroeger waren er geen computers of smartphones. Nu kunnen we niet meer zonder. Hoe kun
je die in de les gebruiken? Daarom moeten niet
alleen leerlingen leren. Het is belangrijk dat ook
leraren blijven leren.
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De (opper)bazen van de school

DE BOERHAAVE

Ik ben Vincent Assink. Ik zorg ervoor dat de
school voldoende geld krijgt om goede lessen te
geven. En ik kijk waar we geld aan uitgeven. Er
komt bijvoorbeeld een heel mooi nieuw gebouw
voor De Marke. En snelle computers op school
waar iedere leerling wat aan heeft.

Colofon
Hoofd- en eindredactie
Etty Hillesum Lyceum - Deventer
Taaluilen B.V. - Heino
Fotografie
Stefan Kemper (alle interviews), Erik Karst,
John Groeneweg, Ronald Hissink, Hans Nijs,
Volleybalkrant

Communicatie & PR
Birgit Groothuis
b.groothuis@ettyhillesumlyceum.nl

DE MARKE

HET STORMINK

HET VLIER

Nog tips aan groep 8-leerlingen die volgend jaar
naar het Etty komen?
Wiebo: Voor de zomer houden we altijd een kennismakingsdag. Dat is echt leuk! Je leert op die
dag al je klasgenoten kennen. Dan is het niet zo
spannend meer als je na de zomer begint. En niet
te zenuwachtig zijn. Ik weet zeker dat je je snel
thuis gaat voelen.

Waarom moeten kinderen voor het Etty kiezen?
Wiebo: Het Etty is dé school van Deventer. Hier
gaan de meesten van je klasgenoten heen. Hoe
leuk is het dat je de jongens en meisjes bij wie
je op school zit overal weer tegenkomt? Op de
sportclub, de muziekschool, in de stad of het
zwembad.
En wat ook heel belangrijk is: er is voor iedereen
een plek. Of je nu liever in een groepje leert met
een leraar voor de klas, of juist graag zelf dingen
ontdekt en maakt. Het kan allemaal op Etty.
Vincent: Op het Etty besteden we veel aandacht
aan je talenten. Ik speelde vroeger piano, maar
daar ben ik mee gestopt toen ik van de basisschool afging. Ik had het erg leuk gevonden als ik
op mijn school ook piano had mogen spelen. Op
het Etty kan dat.
Wiebo: ik vond het als kind erg leuk om met de
directeuren mee te praten. Meedenken over een
nog betere en leukere school. Op Etty krijgen
leerlingen die kans.

Uitgave
Etty Hillesum Lyceum

Vincent: Ik keek laatst uit mijn raam en zag
kinderen van onze school buiten bezig. Ik vroeg
wat ze aan het doen waren. Ze waren met
wiskunde bezig. Buiten! Dat lijkt me nou erg gaaf.

Waar zouden jullie zelf graag een keer aan
meedoen?
Wiebo: Ik vind het altijd heel knap als iemand
handig is. Ik kan bijvoorbeeld mijn eigen band
niet verwisselen of aan mijn auto sleutelen. Op
De Marke leren ze dat. Ik zou graag een keer
meedoen.

Vincent (links) en Wiebo (rechts)
Vincent: Kom lekker naar de open dagen! Het
liefst naar elke school van het Etty. Dan zie je wat
de verschillen zijn en wat het best bij jou past.
Elke locatie is anders. En je denkt vast bij een van
de scholen: dit is wat voor mij!
Vincent: En het kan zijn dat ik vraag of je mee
wil doen aan de opening van het schooljaar.
Dan mag je voor 350 leraren en medewerkers
vertellen wat er beter of anders kan. Het hoeft niet
hoor! Maar het mag wel.
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alle scholen

Alle Etty scholen

bij elkaar

DE BOERHAAVE
school voor onderbouw havo,
atheneum, gymnasium en ecolyceum

Ruimte geven. Ruimte
krijgen. Ruimte nemen
Ontdekken wie je bent en wat je
talenten zijn. Daar krijg je op De
Boerhaave alle ruimte voor.Niet alleen
in de klas, maar ook veel daarbuiten.
En je wilt die kansen ook,
want je houdt
van uitdaging.

DE MARKE MAVO-HAVO

HET VLIER

school voor mavo en onderbouw havo

school voor bovenbouw havo,
atheneum, gymnasium

Samen ontdekken
hoe goed je bent!
De Marke mavo-havo is een
kleine, overzichtelijke school
met een warme sfeer. Je kunt er
onderbouw havo doen, maar ook
de hele mavo. Op de mavo kun je
examen doen in sport en muziek.

vrije school voor mavo, havo, vwo

r
20.30-18.00 uu
sdag 30 januari
Open huis: woen
IN
ARKELSTE

Samen ontdekken
en blijven groeien

school voor Persoonlijk Leren
en Talentontwikkeling. Onderbouw vmbo, havo,
atheneum, atheneum-tto en isk

Je leert graag in de praktijk. Tuurlijk, boeken
horen erbij, maar het liefst DOE je zoveel
mogelijk. Je leert zeven beroepswerelden
kennen. Zo ontdek je wat je leuk vindt en later
wilt gaan doen.
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Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil
ik? Waar liggen mijn talenten
en mogelijkheden?
Je wilt ruimte om te ontdekken wie je bent en wie je
wilt zijn. Op Het Stormink kun je dat, van vmbo tot
en met atheneum. Je ontdekt hoe je het beste leert
en kan zonder drempels naar een ander niveau.
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20.30-18.00 uur

sdag 30 januari
Open huis: woen

DE BOERHAAVE

DE BOERHAAVE

0-16.00 uur

g 25 januari 20.0

Open huis: vrijda

ARKELSTEIN
school voor praktijkonderwijs

Op Arkelstein ga je op reis
langs allerlei beroepen en
vakken. Je leert en ontdekt in
je eigen tempo wat je leuk lijkt.
Of je er nu 4 of 6 jaar over doet.
Je gaat pas van school af als je
eraan toe bent.

HET STORMINK

۲

• praktijkonderwijs
las
• pro-basis brugk

Jouw reis, jouw route,
jouw avontuur

school voor vmbo basis-kader
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Maken, raken, kraken

DE MARKE BASIS-KADER

Het Vlier bereidt je optimaal voor
op hbo of universiteit. Je hebt veel
keuzevakken en activiteiten buiten
de school. Een diploma van Het Vlier
is een heel stevige basis voor je
vervolgopleiding.
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HET CORBERIC

Op Het Corberic gaat alles
anders. Wat inspireert je en wat
houdt je bezig? Jouw persoonlijke
ontwikkeling staat centraal. Niet de
leerboeken. Onderwijs met hoofd,
hart en handen.

Groeien door vertrouwen
verantwoordelijkheid
en vrijheid
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meenschap voor
Deventer scholenge

als je
haar maar
goed zit

Meten
= weten

Samen ontdekken
en blijven groeien
zorg en welzijn

Transport en
Logistiek
hebben de
toekomst

wel een
zorg voor
later!

liefde gaat
door de
maag

horeca, bakkerij en recreatie

ondernemen
is vooruitkijken
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economie en
ondernemen

produceren, installeren en energie
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mobiliteit en transport

beroepswerelden

zorg en welzijn

De Marke basis-kader
Wij kiezen. Wij ontdekken. Wij creëren.
Wij De Marke!

Spijkers
met
koppen
slaan

bouwen, wonen en interieur

Een school waar leraren je naam kennen.
Een knusse plek waar jij je gauw thuis voelt en
snel vrienden maakt. Dat is De Marke!
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Eerst ff wennen
Je komt net van de basisschool. En opeens
krijg je nieuwe klasgenoten, veel meer
leraren en huiswerk voor verschillende
vakken. Bovendien ben je weer de jongste van
de school. En dat ook nog eens in een andere
omgeving. Er komt best veel op je af... Geen
zorgen. We helpen je zodat je je snel op je
gemak voelt. En weet je, we zijn ook een
heel vrolijke school. Leerlingen zeggen
wel eens: “Het lijkt hier net een grote
vriendengroep.”

Evi vindt het leuker om dingen te doen dan om
te leren uit boeken. Daar krijgt ze volop de kans
voor op De Marke. Het is een gemoedelijke
kleine school waar ze zich thuis voelt. Ze krijgt
veel aandacht en haalt goede cijfers. Dat is fijn
voor haar!

Groeien!

De Marke basis-kader

O

p De Marke basiskader begint je
toekomst. Misschien
weet je al wat je wilt worden,
misschien ook niet. Hindert
niets. Op De Marke kun je
én mag je aan alles proeven.
Want in de praktijk merk je
het best of iets bij je past. En
praktijkruimtes hebben we!
Van een echte garage tot een
kapsalon en van een restaurant
tot een peuterspeelzaal of
ziekenhuiskamer. Zo maak je
kennis met heel veel beroepen.
Niet alleen vanuit de boeken,
maar door te doen!
In de boeken of liever
met je handen?
De brugklas duurt op De
Marke één of twee jaar. Pas
daarna kies je of je doorgaat
in vmbo basis of vmbo kader.
Je kunt uit zoveel (beroeps-)
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vakken kiezen, dat er altijd wel
iets voor je bij zit. Je gaat veel
met je handen aan de slag.
Er zijn zeven verschillende
beroepswerelden. Je ziet ze
op de pagina hiernaast.

per week. Je kunt de sporten
doen waar je goed in bent, of
juist nieuwe sporten ontdekken.

Bij ons heb je veel lol, kun je veel met je
handen bezig zijn, mag je je uitleven in
je favoriete sport. En kun je ook nog eens
creatief bezig zijn. Klinkt super! Maar vergeet niet
dat je ook soms hard moet werken. Wij willen namelijk wel
dat je alles uit je talenten haalt. In de jaren op De Marke
ontdek je niet alleen waar je goed in bent, maar groei je ook
als mens.

O

p De Marke kun je naast vmbo basiskader ook de mavo van jaar 1 t/m 4
volgen. Je hele opleiding zit je lekker
vertrouwd op dezelfde school. Daarnaast
kun je op De Marke ook de onderbouw-havo
doen, tot en met het derde jaar dus.
De brugklassen basis/kader (2 jaar) en kader/
mavo (1 jaar) geven je de mogelijkheid om
nog even te kijken wat het best bij je past.
Alle tijd om een goede keuze te maken dus.

O ja, voor de twijfelaar
tussen basis-kader of
mavo hebben wij ook wat
bedacht. Een brugklas
kader/mavo. Deze brugklas
werkt ietsje meer uit de
boeken en het tempo ligt
ietsje hoger. Zo krijg je de
kans om te kijken of de
mavo bij je past, of dat je
liever kader doet.
Kun jij echt niet stilzitten?
Ben jij een echte sporter?
Dat komt goed uit! Wij
hebben een speciale
sportklas. In die klas krijg
je twee uur extra sport

Ludgerstraat 1

DE MARKE
School voor
basis-kader

7415 DV Deventer
0570 50 47 30
www.ettyhillesumlyceum.nl/de-marke
info.demarke@ettyhillesumlyceum.nl
www.facebook.com/DeMarkeEHL
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Over meneer Harleman
Mahmut Ciçek (17)
D&P 3e klas

Lionel Muhoza (14)
D&P 3e klas

Herman Harleman
conciërge Marke Zuid
– 5 jaar in dienst

Mahmut: Meneer Harleman is een
aardige man, hij is wel chill. Hij is niet
alleen onze conciërge maar ook onze
vriend. We kunnen hem alles vertellen
wat we willen. Als we problemen hebben,
kunnen we altijd naar hem toe.
Lionel: Meneer Harleman voelt
gewoon heel dichtbij.

Over Mahmut en Lionel

Mahmut: Hij kan goed luisteren en geeft
ook goed advies. Hij is buiten school
ook onze trainer bij de voetbal.

Herman: Ik begin ’s morgens
vroeg, rond kwart over
7. Dan zijn er altijd
allerlei dingen te
doen voordat
de docenten
en leerlingen
binnenkomen.

Lionel: We hebben heel veel lol met hem,
elke dag wel. Als het zomer is, dan krijgen we
gewoon ijs. We kunnen lekker chillen met
hem buiten op het schoolplein. Grappen
maken. Dan lachen we heel veel en
komen er vaak steeds meer bij
zitten omdat het gezellig is.
Mahmut: We mogen bij meneer
Harleman in de buurt geen
lelijke woorden gebruiken, zoals
kanker. Dan wordt hij echt boos.
Dat doen we ook niet, want
respect is belangrijk, weet je.
Mahmut: Maar we leren
hier ook. Als je hier niet zou
komen om te leren en alleen
ging chillen, dat is niet goed.
Leren moet ook gebeuren.
Anders kom je niet verder. Nee,
ik vind geen enkel vak vervelend.
Lionel: Ik vind scheikunde saai.

Dominic van Hoof, de gymleraar, komt langs.
Hij pakt Lionel even bij zijn nek: “Hey Lionel.
Effe lekker ontspannen joh.” Lionel grijnst van
oor tot oor. “Meneer Van Hoof is ook chill.”
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Je weet nooit
hoe je dag
eruitziet. Elke
dag is een
verrassing. Als
er iets met een
kind gebeurt,
gaat dat altijd voor.
Want alles draait om
de leerlingen. Gisteren
nog liep een leerling hard
tegen een deur aan en brak zijn
arm. Dan ben ik daar als bhv’er direct bij.
Ik zit in de pauze regelmatig met deze
jongens op het schoolplein. Effe kletsen en
ouwehoeren. Elkaar in de maling nemen. Soms
vertrouwen ze me wat toe. En dat blijft ook bij
mij, want alles draait om respect. Om veiligheid,
vertrouwen en openheid. En dat weten zij ook.
Misschien is het juist daarom wel zo leuk.

11

doet
in nl
l st e
e
k
k en
r
a
onm a
sc h o
ad
h
oa e
ne g
tribu

het corberic: helpen
op de bioboerderij

a r k e l st
ein
bij oud
e r en
humanit
as

de boerhaave boek
en zopie boekhandel

HART
VOOR DE
STAD

praamstra

a r k el
stein
o n d er
feest
verlic
houdt
hting
binne
nstad

het stormink
run2bfit ijsselloop

orstelli
eatervo
rlijkse th
a
ja
ee
tw
uwburg
pluche,
ter scho
in deven
het vlier

schoolorke
st bij
opening ra ad
za al
in nieuwe stad
huis
deventer

schoolorkest begeleidt verhaal
teamleider het corberic tijdens
de kinderboekenweek in deventer

12

schouwburg
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WELKOM! JONGENS EN
MEISJES VAN GROEP 8
IN SCHOOLJAAR 2018-2019

Aanmelden kennismakingsactiviteiten
www.ettyhillesumlyceum.nl/groep7-8
De Marke
M@sterclass in horecakeuken,
beautysalon, techniekwerkplaats,
of foto & ontwerpstudio
Woensdagen 8:45 – 11:30 uur
data tussen 12 september en 10 juli

kom met je
klas ‘iets’
maken!

jij en
je ouders

HET CORBERIC

Het Stormink

uitnodiging
volgt

Arkelstein
Rondleiding op maat
Bel en we maken een afspraak

De Marke

Doe-middag
Woensdag 28 november

Proefles en ‘school verkennen’
Dinsdag 6 en 20 november

Het Stormink
De Boerhaave

Het Stormink

Masterclass ‘knappe koppen’
Dinsdagmorgen 8.30- 10.00 uur

opgave door
je juf/meester

High Tea & minilesje TTO
Donderdag 6 december om 15.00 uur

‘proef’of
vrijeschoolonderwijs
bij jou past
les in het
Engels, ervaar
tweetalig
atheneum!

De Boerhaave
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Ruimte geven. Ruimte krijgen.
Ruimte nemen.

De Boerhaave
De Marke
Expeditie brugklas
Woensdagmorgen 23 januari 2019
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ontdekken
en sfeer
proeven, geef
je klas op

Twee stoeltjes in de klas
Veel data tussen 15 oktober en 15 februari

VIP
ontvangst
door brugklassers, geef
je op

Je snel thuis voelen, lekker jezelf zijn
en ontdekken waar je goed in bent.
Dat is De Boerhaave.
15
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Baas in de school
Op De Boerhaave mag je meepraten. Een paar keer per jaar vragen we aan de
leerlingen wat anders moet. Omdat we denken dat we ook veel kunnen leren
van jou. Jij hebt namelijk ‘schoolervaring’. Een mooie kans om je mening
te geven!

“De Boerhaave is anders dan een gewone
school”, zegt Jaap. “Je voelt je er heel snel
op je gemak. En je krijgt net even die extra
uitdaging die je nodig hebt om een stapje
verder te komen. Juist dat vind ik leuk.”

Glazen bol
De toekomst kan niemand voorspellen. Maar je hoort wel erg vaak
dat de aarde opwarmt en dat we wat aan het milieu moeten doen.
Als jij een echte onderzoeker bent en vaak nadenkt over dit soort
dingen is het Ecolyceum misschien wel dé plek voor jou. In deze
speciale vwo-route gaat het over de toekomst van de wereld. Over
duurzaamheid.

De Boerhaave
Ff googelen
Natuurlijk volg je op De
Boerhaave gewone lessen met
een boek en een leraar voor je
neus. Maar je doet ook veel op
je laptop. Die neem je gewoon
mee naar school. Zo zorgen we
dat de lessen nog beter bij jou
passen. En het is ook gewoon
superhandig om YouTube en
Google te gebruiken tijdens de
les.

Jezelf leren kennen
De wereld draait niet alleen
om hoge cijfers. Daarom moet
je jezelf leren kennen. Als je
wilt ontdekken waar je goed in
bent, moet je verder kijken. Eropuit dus. Leren doe je dus ook
buiten school, tijdens onze oriëntatieweken, excursies, uitwisselingen en maatschappelijke
stage. Zo maak je kennis met
van alles. Leuk en het is nog
leerzaam ook!

Maak er wat van!
De lat ligt soms best hoog.
Maar dat moet ook. Je komt op
De Boerhaave om het beste
uit jezelf te halen. En wij geven
je die ruimte. Dus ben je goed
in Engels, ben je nieuwsgierig
naar science, sport je op een
hoog niveau of droom je over
een muzikale carrière? Pak dan
die kans.

D

e Boerhaave is een school die volop
uitdaging biedt aan leerlingen die eruit
willen halen wat erin zit. Je kunt de havo,
het atheneum en het gymnasium van leerjaar 1
tot en met 3 bij ons volgen. De hele onderbouw
dus. Wist je trouwens dat het gymnasium op
De Boerhaave hét gymnasium van Deventer
is? Volg dus het gymnasium lekker dichtbij!
Na de onderbouw ga je de bovenbouw havo,
atheneum en gymnasium volgen op Het Vlier.

DE BOERHAAVE
School voor onderbouw
havo, atheneum,
gymnasium en leerroute
ecolyceum
16

Herman Boerhaavelaan 1
7415 ES Deventer
0570 50 46 40
www.ettyhillesumlyceum.nl/de-boerhaave
info.deboerhaave@ettyhillesumlyceum.nl
www.facebook.com/DeBoerhaave/
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'Sjuusj!!'
Tinka: Mevrouw Lemeer is
een grappige lerares. Ze
gebruikt af en toe van die leuke
woordjes. Zij zegt dingen die
een andere docent niet zegt.
Ze zegt bijvoorbeeld 'sjuusj' als
we stil moeten zijn.

Tinka Nijeholt (12)
B2Ga Gymnasium

Sofie: Sjuusj schijnt het heilige
woord te zijn, omdat ik dat zo
vaak zeg.
Tinka: En als David weer eens
zit te wippen op twee poten,
reageert ze altijd zo komisch
dat hij goed moet gaan zitten
op vier poten.

Sofie Lemeer (28)
docent Latijn en Grieks
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Ik vind Latijn en Grieks
gewoon heel leuk.
Heel anders dan
andere talen,
terwijl het wel
overeenkomsten
heeft met andere
talen. Mijn vriendin
en ik zeggen
soms dat we de
wetenschap in gaan.
Zij wil naar Engeland
emigreren, maar ik vind
Engels niet zo leuk. Latijn en
Grieks vind ik mooier. Vorig
jaar was mevrouw Lemeer
mijn mentor. Toen heb ik haar
gevraagd hoe ik het beste al
die Latijnse grammatica kon
leren. Ze heeft me daarbij
geholpen.

Sofie: Tinka is een vrolijk
meisje en ze zit in een
ontzettend leuke vriendengroep
van jongens én meisjes.
Een positief stel dat zichzelf
de nerd squad noemt. Een
geuzennaam.
Tinka: Iemand uit dat groepje
vrienden heeft dat ooit
bedacht. Wij zeiden nog,
doe dat nou niet, maar hij zei
gewoon: ja jongens, wij zijn de
nerd squad.
Sofie: Ze doen lekker
enthousiast mee in de les. Ik
gaf haar vorig jaar Latijn en
dit jaar Grieks. Vorig jaar was
ik haar mentor in de brugklas
en hadden we veel contact.
Dan leer je elkaar behoorlijk
goed kennen. Nu de groep een
andere mentor heeft, ben ik ze
toch blijven volgen. Ik heb haar
dus niet helemaal los hoeven
laten in de tweede. Soms zijn
er persoonlijke dingen waar
leerlingen steun bij kunnen
gebruiken. Dat doe ik met
liefde, ook al ben ik hun mentor
niet meer.
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GAME:FORTNITE

dan
Val je van een klif? Probeer
en. Dan val
razendsnel onder je te bouw
er damage.
je minder ver en heb je mind

1

Het verhaal van
Fortnite Battle Royale
2

Je belandt met 100 anderen op een
verlaten eiland. Je moet op zoek naar
wapens om te overleven.
Een paar minuten na de start van de game
verschijnt een cirkel op de map. Dan
breekt een storm uit die de cirkel steeds
meer nadert. Iedereen moet op tijd binnen
de cirkel zijn. Je komt dan natuurlijk ook
steeds meer tegenstanders tegen. Blijf je
als enige over? Dan heb je gewonnen!

amideBouw een brug eens van pir
je vanzelf
vormige daken. Dan beweeg
moeilijker
omhoog en omlaag en ben je
te raken.

3

genomen,
Word je plotseling onder vuur
rk neer.
zet snel een houten bouwwe
wel
Metalen bouwwerken hebben
rden
de meeste hitpoints, maar wo
langzamer gebouwd.

4

Een paar
FORTNITE TIPS
om een echte
FORTNITE PRO
te worden!
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een
Bouw halverwege een ramp
ar een
horizontale vloer en maak da
voor je
val in. Die is lastig te spotten
flink wat
tegenstanders. Zo pakken ze
damage!

5

pen en zit je
Is het tijd om jezelf op te lap
uw een for t
nog niet in een gebouw? Bo
ipers je niet
om jezelf heen. Zo krijgen sn
ain het vizier. Heb je een Portg
Fort? Dan kun je hem ook no
meenemen.

Arkelstein
Jouw reis. Jouw route. Jouw avontuur.

Ben je een beginner? Dan
is de kans groot dat je al
snel geraakt wordt…
Speel eerst eens
een paar potjes
50 tegen 50. Dat
is ook gaaf en je
leert snel je skills
verbeteren. Blijf bij de
groep en meng je in de strijd
als jij daar aan toe bent.
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Een leuke baan, zelf geld verdienen en op
eigen benen staan. Op Arkelstein gaan we voor
jouw toekomst! Ga je mee?
21

arkelstein

School kan soms best
spannend zijn en elke
dag is anders. De ouders
van Thom vinden het fijn
dat ze goed op de hoogte
worden gehouden. Ze
weten precies hoe het
met hem gaat. Ook toen
school op kamp ging. Dat
was een rustig idee.

arkelstein

”
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e
“Dat sch

We gaan ervoor
Al nagedacht over later? Wil
je op jezelf wonen? Zelf je
geld verdienen met een toffe
baan? Top! Dan gaan we je
22

“Het lijkt wel of iedereen hier elke dag vrolijk is!” Zo is de
sfeer op Arkelstein. Dat komt omdat niemand het erg vindt
als je eens een fout maakt. Van fouten kun je leren,
zeggen wij. En daar word je dan weer beter van.
Dat maakt ons vanzelf vrolijk.

Doe maar rustig aan!
In de gang op Arkelstein hangt de spreuk
‘Ontwikkeling rekent niet met tijd’. Dat
betekent eigenlijk gewoon dat we geen haast
hebben. Op Arkelstein hoef je niet na vier jaar
klaar te zijn. Het mag natuurlijk wel,
maar alleen als jij eraan toe bent.
Anders blijf je gewoon nog een
jaartje, of twee. Misschien ga je wel
doorleren op een andere school,
of wacht je
op de ideale
werkplek.

Arkelstein

Jouw toekomst
Op Arkelstein ga
je op reis. Een
reis langs allerlei
beroepen om te
kijken wat jou leuk
lijkt. Dat doen we
trouwens samen.
In de eerste twee
jaar mag je van
alles uitproberen.
En als jij weet wat
je wilt, ga je steeds
vaker kijken en
meehelpen in
een bedrijf. Zo kom je steeds
dichter bij het beroep dat bij jou
past.

Elke dag vrolijk

A

rkelstein is een school voor
praktijkonderwijs. Het woord
zegt het al. In de praktijk maak je
kennis met allerlei beroepen en vakken.
We maken speciaal voor iedere leerling
een plan. Met dit plan begeleiden we jou
naar een mooie toekomst. Op jouw manier
natuurlijk!

dezelfde tijd een diploma.
Bij ons niet! Je leert
dingen die voor jou
belangrijk zijn en wanneer
jij daaraan toe bent.

daarbij helpen. Hoe? Met zo
min mogelijk boeken en op
jouw manier. Want niemand
is hetzelfde. Daarom krijg
je op Arkelstein je eigen
lesprogramma. Op de meeste
scholen krijgt iedereen dezelfde
lessen en haalt iedereen op

Kilo’s meel
of liters diesel
Een bakker moet andere
dingen weten dan een
automonteur. Als monteur
moet je weten hoeveel liter
diesel er in een tank kan. En als
bakker moet je wat weten over
kilo’s deeg en meel. Logisch
toch? Voor ons wel in ieder
geval. Je leert dus de dingen
die je later nodig hebt. Geen
gewoon rekenen, maar keukenrekenen.

Arkelstein 8

ARKELSTEIN
School voor
praktijkonderwijs

7414 EP Deventer
0570 50 46 40
www.ettyhillesumlyceum.nl/arkelstein
info.arkelstein@ettyhillesumlyceum.nl
www.facebook.com/Arkelstein/
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arkelstein

arkelstein

Een echt topteam!

Thom Kramer (13)
2e jaar

Angelina
Ganzeboer (13)
2e jaar

Vorig jaar hadden Thom en Angelina les van
mevrouw Scheuneman, hun brugklasmentor.
Taal, rekenen, gezondheid, sociale
vaardigheden en Engels.
Thom: Je zegt ‘mevrouw Sjeuneman’.
Angelina: Ik zeg altijd juf.
Krijgen jullie ook praktijkvakken?
Mevrouw Scheuneman: Ja, maar niet van mij.
Thom: Groen, creatief, hout…
Angelina: Ja, hout mag je echt niet vergeten!
Thom: Nee, als ik dát vergeet!! … Uhm,
metaal… maar dat vind ik niet zo leuk.
Angelina: Gym.
Thom: Nee, dat heb je altijd. In de derde ga
je pas echt kiezen wat je altijd wilt hebben. Ik
sowieso hout.
Angelina: Ik wil denk ik creatief en hout, want
dat is gewoon leuk.
Thom: Sinds wanneer vind jij hout leuk?
Angelina: Ik vind het leuker dan metaal.
Thom en Angelina: Er is hier ook zorg, maar dat
hebben wij niet.
Mevrouw Scheuneman: Nee, dat heb je pas
als je echt hebt gekozen in de derde. BSGG
heet dat. Dan leer je hoe je moet schoonmaken,
hoe je een bed opmaakt. Maar nu is het nog
oriënterend. Ze hebben ook nog VT, vrije tijd.
Thom komt nu net van de…?
Thom: …fitness. Dat is op Platvoet.
Mevrouw Scheuneman: Ze gaan bijvoorbeeld
op de vrijdagmiddag mountainbiken, koken…
Thom: Of gamen.
Mevrouw Scheuneman: Ja. Ik doe nu
bijvoorbeeld een blok van zes weken diamond
painting.
Angelina: Ja…!! Dat is gaaf! Zal ik wat laten
zien?
Mevrouw Scheuneman: Doe dat straks maar.
Waarom heb je Thom en Angelina gekozen voor
dit interview?

Claudia Scheuneman (43)
brugklasmentor, theoriedocent, geen
praktijkvakken (taal, rekenen, gezondheid,
sociale vaardigheden, Engels)
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Mevrouw Scheuneman: Ik heb Thom en
Angelina gekozen omdat ze zo enthousiast zijn.
Angelina: Ik vind het leuk dat ik gekozen ben,

want meestal worden mijn vriendinnen gekozen.
Ik kan goed vertellen en praten.
Thom: Jij bent gewoon een kwebbelkous!
Angelina: Ja. Dat kan je wel zo zeggen.
Wat vinden jullie eigenlijk van mevrouw
Scheuneman?
Thom: Helemaal top! Gewoon supertof.
Angelina: Geweldig! Ze is heel aardig, helpt ons
heel goed met leren. Daar ben ik wel blij mee.
Maakt ze grapjes?
Thom en Angelina: Nee. Nou ja… Soms.
Thom: Ze leest nu een boek voor van een heks*.
Maar ze is het zelf niet, want ze heeft geen
zwarte handschoenen aan.
Angelina: Maar je nagels zijn wel gegroeid,
heeeee!!!
Wat is er zo leuk aan Arkelstein?
Angelina: Nou, de leraren zijn allemaal heel
aardig.
Thom: Sommigen zijn wel streng.
Angelina: Maar dat moet soms ook. Op
Arkelstein helpen ze je meer dan ze op andere
scholen doen. Omdat de groepen hier niet zo
groot zijn.
Thom: Ik kan het niet uitleggen wat ik leuk vind
aan Arkelstein. Maar tegen andere kinderen zeg
ik, je gaat dit doen en je gaat dat doen.
Thom: Sommige jongens schelden hier met een
k-woord. En dat vinden we niet leuk. En dat mag
ook niet. Dan zegt de leraar: MAG NIET!
Angelina: En ik ken iemand die wordt gepest.
Maar dan zeg ik altijd, dat moet je niet doen
want je kent iemand niet op zijn allerbest.
Mevrouw Scheuneman: Ja, want elk kind heeft
zijn eigen verhaal. En je moet eens weten hoe
hard ze hier werken!
Angelina: Ja en er zijn echt heel veel lieve
kinderen op Arkelstein. Want ze zijn heel blij dat
ze op deze school zitten. Want deze school helpt
je ook om werk te vinden. En dat doen ze op
andere scholen niet.
* Claudia leest op dit moment
De Heksen van Roald Dahl voor.
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alle ruimte

Alle
ruimte

alle ruimte

“Je moet meer leren
vertrouwen op je eigen
ervaringen, waarnemingen
en intuïtie en niet denken
dat je álles uit de boeken
moet halen.”

Etty Hillesum

De basisschool was echt moeilijk
voor mij, weet je. Bijna de hele
dag stilzitten, lezen en opdrachten maken,
niks voor mij. Op De Marke basis-kader leer
ik dingen door te doen. Hoe ik een auto aan
de computer uitlees bijvoorbeeld. Of hoe
een 3D-printer werkt. Dat vind ik pas echt
chill.”

Laatst heb ik voor het eerst
gekookt op school. Je leert dan
van alles, eigenlijk zonder dat je het in de
gaten hebt. Rekenen, biologie, zelfs Engels!
Bij houtbewerken, textiel en theater werkt
het net zo. Op Het Corberic zeggen ze dat
je het meeste leert door te doen wat bij je
past.”

Meer dan (1) school
26

“Kennis is macht, maar alleen “Ontwikkeling
wijsheid is vrijheid.”
rekent niet met tijd”

Etty Hillesum

Ik kan goed leren zeggen ze.
Maar ik weet nooit wat ik echt
goed kan of leuk vind. De Boerhaave is een
goeie school voor mij. Ze dagen me uit om
mijn talenten te ontdekken. En nu speel ik
sinds kort in het schoolorkest! Wie had dat
gedacht?”

Op Het Vlier gaat het niet alleen
om leren op school. We gaan
de buitenwereld in. Daar leer je het meest
zegt mijn mentor. Excursies, uitwisselingen
schoolreizen en bedrijfsbezoeken vergroten
je wereld. En dat moet ook, want over twee
jaar ga ik naar het hbo.”

Etty Hillesum

Ik zit op Arkelstein. Daar voel ik
me fijn. De leraren zeggen niet
dat ik binnen vier jaar klaar hoef te zijn. Ik
mag zo lang blijven als ik wil en hoef pas
weg als ik er klaar voor ben. Alle tijd om te
ontdekken wat ik wil.”

Toen ik op Het Stormink kwam
wist ik eigenlijk niet helemaal
wat ik wilde en wat ik goed kon. Ik heb in
de Talenturen onder andere meegedaan
met Multimedia en Spaans. Allebei leuk,
maar Spaans sprak me wel veel meer aan.
Misschien ga ik de talenkant op.”

Mijn lerares vroeg of ik mijn
huiswerk voor deze week gedaan
had. Toen ik zei dat ik geen tijd had gehad,
stelde ze een rare vraag. Ze vroeg wat ik
nodig heb om het de volgende keer wel te
doen. Ik stond met mijn mond vol tanden. Ik
vroeg haar om de stof vooraf te bespreken,
zodat het huiswerk sneller gaat. Nu doen we
het op die manier. Zo gaat dat op De Marke
mavo-havo.”

27

lessen voor ler aren

Hier leer je
jezelf kennen!

“Heb je ons huiswerk al nagekeken? Je bent te laat!”
“Wat sta je daar nou te eten? We eten niet in de klas!”
“Heb je je telefoon wel uit? Volgens mij hoor ik hem.”

Lessen voor leraren…

O

p 11 september
2018 zaten zo’n
ruim 350 leraren en
medewerkers in de
grote zaal van De
Marke. Muisstil, want ze kregen
les van 20 leerlingen, uit elke
locatie vier. Lessen voor leraren!
Het was de opening van het
schooljaar 2018-2019.

Er werd tijdens de lessen heel
veel gelachen, want lessen
mogen best vrolijk zijn. Maar
soms waren ze ook serieus, want
je moet tijdens de les toch ook
wat leren. En dat is zeker gelukt.
De leraren hebben de lessen
goed in hun oren geknoopt.
Want onderwijs maak je
tenslotte samen.

Op het EHL werken we
samen voortdurend aan
verbetering en zijn we
bereid van elkaar te leren.
Op het EHL mag je meepraten
en meedenken en leer je
verantwoordelijkheid dragen.

Op het EHL krijg je te maken
met inspirerende leerkrachten
en er zijn veel activiteiten
buiten de lessen om.
Op het EHL zorgen we dat je
met vertrouwen je toekomst
tegemoet kunt zien. Wat je
ook gaat doen na het EHL,
jij beschikt over de kennis
en vaardigheden die nodig
zijn voor de volgende stap.
Op het EHL kun je makkelijk
doorstromen van de ene
school naar de andere, zodat
je altijd op de school zit die
het beste bij jou past.
Op het EHL communiceren
we altijd duidelijk en snel,
met ouders, met leerlingen en
ook als collega’s onderling.
28

Dit beloven we aan leerlingen, ouders en elkaar

Op het EHL zien we al jouw
talenten en je leert daar
met plezier het allerbeste
uit jezelf te halen.

Het Stormink
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
Waar liggen mijn talenten en mogelijkheden?
Wie ben jij eigenlijk? We kennen jou nog helemaal
niet… Maar we willen jou wel dolgraag leren
kennen. Kom jij bij ons worden wie je bent?
29

het stormink

het stormink

“De talenturen zijn
een echte plus”

Groot en toch klein
Het Stormink is best een grote school. Logisch, als je zoveel
mogelijkheden te bieden hebt. En toch vind je er razendsnel je weg, want
jouw klas heeft een eigen etage. Eigenlijk een kleine school binnen de
grote school dus. Lekker overzichtelijk. Daar voel je je al gauw thuis.
Natuurlijk zijn er ook heel veel leerlingen op Het Stormink. Dat maakt
de school juist zo kleurrijk. Iedereen pakt zijn eigen kansen op zijn
eigen niveau en de docenten helpen daarbij. Ze willen graag dat elke
leerling trots is op wat hij bereikt! Daar werken jullie samen aan.

“In de talenturen kunnen kinderen ontdekken
waar ze goed in zijn, waar hun talenten liggen.
In de module Multimedia mocht Daniëlle naar
buiten, foto’s en filmpjes maken. Dat vond ze erg
leuk”, vertelt de moeder van Daniëlle.

Jij moet je prettig voelen
Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Natuurlijk is een school
om te leren, maar je leert veel fijner als je goed in je vel zit. En soms
is dat even niet zo. Omdat er iets is, thuis of in de groep. Of met jezelf. Dan klop je aan bij
je mentor. Die leer je al snel heel goed kennen, want je hebt in de eerste tien weken maar
liefst drie extra mentoruren per week. En weet je… je
kunt altijd bij je mentor aankloppen. Onder de les,
voor of na schooltijd, het maakt niet uit. Je mentor
helpt je. Daar kun je op rekenen.

Het Stormink
De lijn hoeft niet recht te lopen
Je zit met je ouders in de auto,
onderweg naar Amsterdam.
Halverwege zie je op je mobiel
dat er een enorme file staat.
Twee uur vertraging! Jullie
pakken de eerstvolgende
afslag en nemen een andere
route. Een uurtje later zitten
jullie gezellig op een terras,
hartje Amsterdam.
Zo gaat het op Het Stormink
ook: je volgt gewoon de
route die het beste bij jou
past. Dat komt doordat er
zoveel mogelijkheden zijn in
de onderbouw: vmbo, havo
én atheneum, en ook nog
tweetalig atheneum. En dan
hebben we nog niet eens de
internationale schakelklas
genoemd, waar kinderen
uit een ander land heel snel
Nederlands leren.
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Leren wie je bent
en wat je kunt
Op Het Stormink volg
je drie uur per week
talentprogramma’s. Binnen
én buiten de school. Van
Mindfulness tot W=kunde+,
van Sport tot Spaans en van
Theater tot Multimedia &
Toegepast Programmeren. En
nog veel meer. Daar leer je
ontzettend veel van. Ook over
jezelf. Wat je leuk vindt en waar
je goed in bent bijvoorbeeld.
In de PL-klas voor Persoonlijk
Leren mag je bij sommige
vakken zelf bepalen hoe je
uitleg wilt krijgen. Misschien
leer je bijvoorbeeld makkelijker
van een filmpje op YouTube
dan uit een boek.
Do you speak English?
Spreek je al een beetje Engels?
Vast wel. Als je gevoel voor
taal hebt en naar het atheneum
gaat, kun je op Het Stormink

O
tweetalig onderwijs volgen.
De meeste vakken zijn dan in
het Engels. Best pittig, maar je
Engels wordt er wel steengoed
van!

p Het Stormink krijg je alle ruimte
om te ontdekken wie je bent en
wie je wilt zijn. Nergens heb je
zoveel mogelijkheden in de onderbouw.
Van vmbo tot en met atheneum. Je kunt
echt alle kanten op. Zelf ontdekken hoe
je het beste leert en zonder drempels
naar een ander niveau. Gewoon binnen
dezelfde school. Dat is Het Stormink.

Storminkstraat 1

HET STORMINK
School voor onderbouw vmbo, havo,
atheneum, atheneum-tto en isk

7418 GH Deventer
0570 50 46 60
www.ettyhillesumlyceum.nl/het-stormink
info.hetstormink@ettyhillesumlyceum.nl
www.facebook.com/HetStormink
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Yennhi Nguyen (14)

‘A square has four equal
sides and four 90° angles’

3 atheneum bilingual

Paul Müller (31)
teacher of mathematics,
rekencoördinator

Yennhi: I don’t mind if the interview is in English.
Ik zit nu drie jaar op tweetalig onderwijs en heb
ook al drie jaar les van meneer Müller. Hij geeft
wiskunde. Everything in English. His lessons
are sometimes serious but never boring! Ze
zijn juist gezellig. Als je drie jaar lang les hebt
van dezelfde docent, leer je elkaar best goed
kennen. We kunnen in de les behoorlijk tegen
elkaar zeuren, opmerkingen tegen elkaar
maken. We lachen veel. Soms is hij ook streng.
About homework, for instance. And we have
to talk English all the time. Hij is ook heel
erg slim. En hij kan heel goed uitleggen.
Paul: Leerlingen leren hier het beste uit
zichzelf te halen. Ook de leerlingen
onderling. We stimuleren ze om elkaar te
helpen en pas hulp te vragen als ze er
echt niet meer uitkomen. Bijvoorbeeld
in de EIO-lessen waarin ze zich op
Europa oriënteren. Daarin leren ze nog
meer een wereldburger te worden.
Yennhi: We draaien nu in een groep
een EIO-project over het Europese
parlement. In het tweede jaar moesten we
een reis samenstellen door verschillende
Europese landen. Culturen leren kennen.
I learned a lot from that project.
Paul: Do you hear how perfect Yennhi’s
English is? And her pronunciation? Zo heeft ze
al een voorsprong als ze aan een vervolgstudie
begint over drie jaar of zo. A bilingual education
helps them start an international future.
Yennhi: Ik ga straks naar Het Vlier en daar
hebben we het best vaak over in de les.
Hoe die overgang zal zijn. Ik zou heel graag
verder willen met tweetalig onderwijs.
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talentbegeleiding

Bram Wansink, gymdocent op De Boerhaave
Ties Dankert (12 jaar), topvolleyballer, leerling van De Boerhaave

TA LE NTBEG E LE IDIN G :

Ben jij een toptalent?
Leerlingen die opvallend goed zijn in sport, theater, ballet, kunst,
muziek of iets anders kunnen ondersteuning krijgen vanuit de
Talentengroep. Elke Etty school kent een Talentbegeleider,
want we willen graag dat jij je toptalent kunt blijven
ontwikkelen. Daar kun je gewoon afspraken over maken met je
Talentbegeleider. Alle ruimte voor jou!

T

ies: Ik zit in de Talentengroep omdat ik vrij
goed ben in volleybal.
Meneer Wansink is
mijn gymdocent. Ik zit in de
selectie van Deventer en doe
mee aan de regiotraining. Dat
kost best veel tijd. Ik begin op
vrijdagmorgen al om kwart voor
7 ’s morgens aan de training op
de Scheg. Dan kan ik om kwart
over 9 op school zijn. Ik mag
de eerste les overslaan en kom
soms net iets te laat voor het
2e uur. Ik heb een grote sportkluis waar ik mijn spullen in kan
stoppen.
Ik houd wel goed rekening met
de training. Vroeg naar bed en
zo, want ik moet er heel vroeg
uit. Maar dit is de belangrijkste
training voor mij in Deventer.
Dus daar heb ik best veel voor
over.

Als ‘meetlat’ vraagt de school jou om een specifieke verklaring
van de instelling of vereniging waar jij jouw talent beoefent.
Sport
Je doet aan topsport internationaal en/of nationaal
Je beoefent jeugdtopsport (nationaal hoogste niveau
in de leeftijdscategorie)
Je bent een jong toptalent (regionaal/districtsniveau)

Ik wil graag zo hoog komen als
ik kan en nog steeds plezier
houden. Ik hoop natuurlijk om
in het nationale team te komen,
maar ik moet afwachten hoever
ik kom.

Ballet
Je hebt een verklaring van de balletopleiding en/of muziekschool
Muziek
Je hebt een verklaring van de muziekschool/het conservatorium
Kunst
Je hebt een verklaring van een externe deskundige
en een deskundige docent
Theater
Je hebt een verklaring van een externe deskundige
ibrahim türk, voetballer bij

go ahead eagles, leerling
van de marke zuid
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ties dankert in actie
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freke van krimpen, leerling van het vlier,
speelt in het jeugd orkest nederland

B

ram: Als je heel goed
bent in iets op een
bepaald niveau, dan
kom je in aanmerking
voor de Talentengroep. Daarvan zijn er op het Etty vijf. Door
die groepen kunnen kinderen
hun talent optimaal ontwikkelen
zonder dat het ten koste gaat
van de schoolprestaties. Maar
ze moeten wel op een bepaald
instapniveau zitten. Dat controleren we wel eerst.

diëgo paais, leerling van de marke
en voetballer bij go ahead eagles
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Als ze mee mogen doen in
de Talentengroep zeggen we:
"Oké, je krijgt vrij, maar zorg dan
wel dat je de leerstof in je eigen
tijd bijhoudt." Bij Ties was dat
makkelijk want hij is een goeie
student. Ties heeft van mij niet
zoveel nodig. Het enige wat ik
voor hem heb moeten regelen,
is de intake, de sportkluis, en
dat hij het eerste uur op vrijdag
mag missen en iets later mag
komen in het tweede uur.
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de marke noord mavo - havo

Maar er zijn ook kinderen, hier
op De Boerhaave en ook op de
andere locaties, die nog meer
trainen dan Ties. Dan moet je
heel goed leren plannen en
organiseren. Soms is dat lastig. En ergens is er voor ons
natuurlijk een grens in wat we
kunnen bieden. Stel, iemand
moet een halve week vrij hebben omdat hij moet zingen in
Amsterdam. Incidenteel wil dat
wel. Maar als Ties bijvoorbeeld
in het nationale team gaat
spelen, moet hij misschien wel
elke dag trainen. Dat maakt het
voor ons wel moeilijk om voor
de begeleiding te zorgen. Dan
adviseren we hem om naar een
speciale topsport talentschool
te gaan. Die zitten bijvoorbeeld
in Apeldoorn, Zwolle en Almelo.
Er zitten zo’n beetje 20 à 30
leerlingen in de Talentengroep.
Ze komen uit de vijf scholen
van het Etty. De samenstelling
van de groep is heel wisselend.
Een voetballer bij Twente, een
violiste, een turner, een zanger,
een volleyballer.
Ik bemoei me natuurlijk niet met
de training zelf. Ik ben gewoon
de gymdocent die zich bezighoudt met de randvoorwaarden, het plannen en het gedisciplineerd zijn. Want ze moeten
er wel wat voor doen. Als de
cijfers slechter worden, bespreken we hoe het beter kan. Wat
hij daaraan kan doen. Anders
mag hij namelijk niet meer meedoen met de Talentengroep. Zo
streng zijn we ook wel.
Maar het grappige is: als het
goed gaat met de volleybal,
gaat het ook goed op school.

De Marke mavo-havo
Avontuurlijk kiezen. Warm ervaren.
Samen doen. Wij De Marke!
Een school die voelt als een warme deken.
Je krijgt een smile van oor tot oor als je de dag
begint. Een kleine school waar je snel iedereen
kent. Dat is De Marke!
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“Dat is wat ze zeggen op De Marke, en
het is ook echt zo”, zegt moeder Erica.
“De mentor is erg betrokken en ze helpt
onze Vic als hij moet leren voor toetsen.
Ze weet precies wat er speelt. Informeert
ons ook regelmatig over hoe het gaat.
Dat vinden wij als ouders heel prettig.”

“Korte lijntjes met de ouders”

Sport en muziek
Tekenen, sport, muziek en allerlei andere activiteiten krijgen veel aandacht. 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 dus goed.
Je kunt op onze mavo zelfs examen doen in sport of muziek, naast de ‘gewone’ vakken natuurlijk. En dat kan lang niet op elke mavo!

Relaxte sfeer
De Marke staat voor vrolijkheid en energie. Het bruist er van de activiteiten.
Het is een kleine school waarin leerlingen en leraren elkaar echt kennen.
Waar je veel persoonlijke aandacht krijgt. Als je een keer in een dip zit,
maakt de sfeer veel goed. Zo’n school is De Marke.

De Marke mavo-havo
Kiezen komt later
De Marke mavo-havo is een
slimme stap. Is de mavo
jouw leerweg? Dan kun je
die helemaal afmaken op De
Marke. Kies je havo, dan doe je
examen op Het Vlier. En kom je
erachter dat je met je handen
werken toch leuker vindt dan
leren uit boeken? Dan stap je
over naar basis-kader. Je kunt
dus echt alle kanten op.
Om het je nog wat makkelijker
te maken hebben we ook een
brugklas kader/mavo. Het
tempo ligt daar iets lager dan
op mavo/havo en je werkt iets
meer in de praktijk.

Wat wil je later worden?
Op De Marke kun je in
de onderbouw van alles
uitproberen, maken en
oefenen in allerlei projecten en
lessen. Op het techniekplein,
in het schoolrestaurant,
de schoolkantine,
de grootkeuken,
mediaruimte en
in vernieuwde
praktijklokalen. Waar
ben jij goed in en wat
vind jij leuk? Daarna
bekijken we samen met
jou en je ouders waar
je kansen en talenten
liggen.
Trouwens, je hoeft al
die keuzes niet direct te
maken hoor. En zeker niet
alleen! Eerst maar eens
wennen aan die nieuwe
school en dan gaan we
samen op ontdekking.

O

p De Marke kun je naast vmbo basiskader ook de mavo van jaar 1 t/m 4
volgen. Je hele opleiding zit je lekker
vertrouwd op dezelfde school. Daarnaast kun
je op De Marke ook de onderbouw havo doen,
tot en met het derde jaar dus. De brugklassen
vmbo/kader en mavo/havo geven jou de kans
nog even rustig te bekijken wat het best bij je
past. Alle tijd om een goede keuze te maken
dus.

Lebuïnuslaan 1

DE MARKE
School voor
mavo-havo
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7415 DM Deventer
0570 50 46 80
www.ettyhillesumlyceum.nl/de-marke
info.demarke@ettyhillesumlyceum.nl
www.facebook.com/DeMarkeEHL
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‘IK VOEL ME HIER VEILIG’
Anneke over Eef: Ik heb
gevraagd of Eef hierbij wilde
zijn omdat Eef een hele
serieuze, lieve leerling is,
maar ook met veel humor. Ik
kan rustig een grapje met
haar maken. Ze begrijpt
me direct. Dan hebben we
oogcontact en moeten we
lachen.
Eef over Anneke: Mevrouw
Versteeg is heel aardig. Ik kan
niet zo goed uitleggen waarom,
maar het is bij mevrouw Versteeg
gewoon fijn. Ze is een fijne docent
en kan goed uitleggen. Ik heb dit
jaar LMM van haar, Leergebied Mens en
Maatschappij. Daar zit aardrijkskunde in, en
geschiedenis, een beetje topo, wat economie.
Dan moet je bijvoorbeeld omzet berekenen. Niet
heel leuk maar wel te doen. Mevrouw Kamphuis
vind ik ook heel aardig. Die geeft wiskunde en
Nederlands.
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Eef Bel (14)

Anneke Versteeg (32)

2e klas mavo

docent aardrijskunde, LMM
en mentor

Anneke over De Marke mavo-havo: We
bereiden de leerlingen goed voor op toetsen.
Ze krijgen tips over hoe ze het beste kunnen
leren, bijvoorbeeld met een mindmap, een
samenvatting of met flitskaartjes. Dat helpt echt.
Ik vind De Marke ook knus, gezellig. De kinderen
mogen bijvoorbeeld aangeven bij wie ze in de
klas willen zitten. We bekijken dat natuurlijk wel
eerst, maar als het past, dan doen we dat. Er
worden leuke activiteiten georganiseerd. Het
kerstgala bijvoorbeeld. Dat vinden de meeste
leerlingen echt geweldig. En ergens in de laatste
schoolweken van de brugklas gaan we op uitje
naar Den Haag en Scheveningen. Dat is allemaal
erg groepsvormend.

Eef over De Marke mavo-havo: Ja, ik vind het
ook een knusse school. Hij is niet erg groot.
Ik voel me hier veilig. Ik heb leuke vriendinnen
en een leuke klas. Vorig jaar was de klas wat
drukker. Er zitten nu meer meiden in die ik aardig
vind. Mevrouw Versteeg is nu voor het tweede
jaar mijn mentor. We hebben het wel eens met
haar over dingen die in andere lessen gebeuren.
En ik heb haar ook verteld dat ik een beugel
kreeg enzo. Dat ik niet meer kon lachen, omdat
dat bandje in mijn mond was weggehaald. Maar
gelukkig is dat nu weer goed en kan ik weer
lachen.
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Test je ouders
WhatsApp-taal
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Feit of fabel?
zijn voorpoten.

FEIT 2. De Melkweg
bestaa
FEIT 4. Vleermuizen
vliege

t uit ten minste 100 m

iljard sterren.

slak zitten vlijmscherp

n links hun grot uit.

FEIT 5. Bomen slapen
ook.

e tanden.

FABEL
FABEL
FABEL
FABEL

OPLOSSINGEN

FEIT 3. Op de tong va
n een

FABEL

Voetbalquiz
FC Barcelona – Ligue 1 – Hij is geboren
in Congo – Katja Snoeijs met 25 goals –
Kylian Mbappé ging voor € 120 miljoen
naar FC Paris Saint-Germain; Ronaldo
kostte ‘maar’ € 100 miljoen.

FEIT 1. Een mier ruik
t met

Het Vlier
Fijne sfeer. Veel keuzes.
Persoonlijke ruimte.
Het Vlier heeft alleen bovenbouw havo en vwo. Een nieuwe stap
naar volwassenheid. Je praat mee over het onderwijs, denkt
mee over de lessen en activiteiten, en kiest je eigen richting door
vakken te combineren. Op Het Vlier ben jij aan zet!
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Fabel of Feit?
1. Fabel: Een mier ruikt met zijn
AFK
MJ = Mis Je, MWA = Gaat Wel, VP =
Veel Plezier, IDK = I Don’t Know, LY =
Love You, XC = Erg Boos, BF = Best
Friends Forever, OLM = Ouders Lezen
Mee

4.
5.
2.
3.

voelsprieten.
Feit
Feit: Daar kan hij zelfs rotsen mee
verbrijzelen.
Fabel: broodje-aapverhaal
Feit: Onderzoekers hebben 		
ontdekt dat bomen hun takken zo’n
10 centimeter laten zakken in de
nacht.

het vlier
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Dit zei de moeder van Maud en Dirk.
Leerlingen op Het Vlier krijgen de kans al hun
talenten te ontwikkelen. Ze doen bijvoorbeeld
mee aan buitenlandprojecten, spelen in het
schoolorkest of doen masterclasses op de
universiteit. It’s up to you!

het vlier

Meepraten
De leerlingen van Het Vlier bespreken een paar keer per jaar met de schoolleiding de
gang van zaken op Het Vlier. En wij luisteren goed naar jullie. Zo bepaal je dus niet
alleen je eigen weg, maar ook de kant die de school op gaat.

Je doet het niet alleen
Je hebt wel veel vrijheid om te kiezen, maar je staat er natuurlijk niet
alleen voor. Je hebt een mentor bij wie je altijd terecht kunt met al
je vragen over school. Heb je een persoonlijk probleem dan is de
leerlingbegeleider er voor jou. Verder hebben we decanen die je van
alles over studies en beroepen kunnen vertellen. En natuurlijk de
docenten van een vak. Zij helpen je graag met extra uitleg.

Het Vlier
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Reuzeveel keuze
Natuurlijk krijg je op Het Vlier
alle vakken die bij je profiel
horen. Maar er zijn ook
veel extra keuzevakken en
interessante activiteiten op
wetenschappelijk, cultureel
en sportief gebied. Wat vind
je van bedrijfseconomie,
maatschappijwetenschappen,
Bewegen, Sport &
Maatschappij, filosofie
en Natuur of Leven &
Technologie? Ben je heel
creatief? Ga dan voor muziek,
tekenen of handvaardigheid.

Ben jij ergens goed in?
Het kan zijn dat je
supergoed kunt dansen,
tennist op een hoog niveau,
gek bent op toneelspelen,
of de mooiste tekeningen
maakt. Misschien speel
je wel in een band en wil
je muzikant worden. In
ieder geval zorgen wij dat
je genoeg tijd hebt om
je talent te ontwikkelen.
Naast de gewone lessen
plannen we met jou
voldoende ruimte voor je
passie.

En dan mag je nog zelf
bepalen waar je extra tijd in wilt
stoppen. Keuze-uren noemen
wij dat.

Eropuit!
Op Het Vlier kun je van alles
doen. We organiseren veel
buiten de school. Reizen en
uitwisselingen met leerlingen
in het buitenland, excursies,
masterclasses op de
universiteit en ga zo maar door!
Je ontdekt echt veel van de
wereld op Het Vlier.

H

et Vlier bereidt jou optimaal
voor op het hbo of de
universiteit. Een diploma van
Het Vlier is een heel stevige basis voor
je vervolgopleiding. Niet alleen omdat
je zoveel extra kunt doen op Het
Vlier, maar ook omdat het onderwijs
gewoon steengoed is.

HET VLIER
School voor
bovenbouw
havo, atheneum,
gymnasium

Het Vlier 1,
7414 AR Deventer
0570 50 46 20
www.ettyhillesumlyceum.nl/het-vlier
info.hetvlier@ettyhillesumlyceum.nl
https://www.facebook.com/vlier/
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Jason de Weerd (17)
5 havo

‘Mevrouw Mulders?
Oh die is leuk!’

Babette Mulders
– bijna 100 :-) – (49 jaar)

docent Nederlands, Lagerhuisbegeleider,
mentor, leerlingbegeleider,
vertrouwenspersoon, Rome-begeleider

Jason: Mevrouw Mulders
maakt het vak Nederlands
gewoon echt leuk. Natuurlijk
heb je grammatica en
zo, dat blijft misschien
altijd wel saai, maar
ze doet er van
alles omheen.
Een bezoek
aan de oude
bibliotheek met
middeleeuwse
boeken
bijvoorbeeld.
Alicia: Ik voel
me in haar
lessen helemaal
op mijn gemak.
Ze kijkt niet
voortdurend over
je schouder mee, zit
niet op je lip, maar laat je
lekker je gang gaan. Ze weet
wel hoe ze om moet gaan met
kinderen. En de les is nooit
saai, er is altijd afwisseling.

Alicia Bak (15)
5 vwo
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Jason: We lachen veel.
Bijvoorbeeld over dat
puntensysteem van haar. Dat
je bij een goeie opmerking
zogenaamd punten kunt
verdienen voor een reis naar
de Ardennen. Een weekend
samen met haar in de tent.
Sommige leerlingen leveren die
punten dan vrijwillig ook weer
in. :-)

Babette: Ik heb een
ontspannen sfeer in de klas.
Probeer leerlingen een beetje
met rust te laten. Dat ze op hun
eigen tempo dingen mogen
doen. Als je ze voortdurend
aan het handje houdt, gaat het
voor de een veel te langzaam
en voor de ander veel te snel.
Dan haken ze af.
Bij bijna alle leerlingen heb ik
een heel fijn gevoel. Maar bij
deze twee leerlingen nog meer.
Ik kwam Jason een keer tegen
in de stad. Hij stond te chillen
met vrienden. ‘Hee, Jason, wel
lezen hè?’ riep ik. ‘Ja, ik heb net
Nietzsche uit!’ Een geestig eentweetje was dat. Ja, deze twee
koppies blijven me altijd bij.

Alicia: Zelfs al heb je geen zin
in Nederlands, je doet toch je
best. Speciaal voor haar.
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PASSEND
ONDERWIJS:

op het Etty is
iedereen bijzonder…

Tanja Balster, ondersteuningscoördinator
Micha Leonhart (12 jaar), brugklas De Marke kader-mavo

Ik voel me n
iet thuis in
mijn klas. M
ijn mentor
vroeg: “Wat
is er met jou
?”
Toen barstte
ik
rotklas! Ze p los: “Die
esten me en
ik mag nooit
meedoen.” Ik
mocht naar
een Rots en
Water trainin
g en nu gaa
t
het een stuk
beter.

rs
Ik gooi alle lette
door elkaar.
t veel
Lezen kost bes
ald
on
moeite. De D
),
:Duck lukt wel
Ik heb
maar verder…
op
ag
dyslexie. Ik m
ptop
la
n
school met ee
en
bb
he
werken. Daar
er
ov
we afspraken
ms
gemaakt. En so or
vo
d
krijg ik meer tij
een toets.

… maar sommige kinderen vallen
extra op. Ze zitten in een moeilijke
periode of weten niet goed hoe ze
iets moeten aanpakken.
Het is ook best lastig als je dyslexie,
autisme of ADHD hebt en je je slecht
kunt concentreren.
Natuurlijk mag dat je nooit in de weg
gaan zitten bij het leren.
Daarom heb je op een Etty school
een eigen klassenmentor. Daar kun
je met al je problemen terecht.
Ja alle! Dus ook als er thuis iets is of
als je niet lekker in je vel zit.
Je mentor helpt je. Dat is zeker!
Er is ook een Expertisepunt op
school. Die mensen weten extra
veel over hoe je kunt omgaan
met ADHD en zo. De mentor en
ondersteuningscoördinator regelen
precies wat nodig is, samen met
jou en je ouders.
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M

icha: Iedereen
schrijft altijd Mischa,
maar ik heet Micha.
Zonder s. Ik zit
nog maar net in de brugklas
kader-mavo, de groene groep.
Er is ook een gele groep, dat is
basis-kader. Ik heb twee vaste
groepsdocenten, mevrouw
Groot Koerkamp en mevrouw
Huijsmans. Die geven alle
lessen, behalve techniek en
consumptief. Ze weten dat ik
gauw afgeleid ben. Als ik een
vogel zie, dan blijf ik hem net
zo lang volgen totdat ik hem
niet meer zie of hoor. Pas dan
kan ik me weer concentreren.
Daar letten ze extra op.

ht op me!
Level 1345 wac
leen achter
al
t
Ik zit het liefs
g gamen.
mijn pc. Urenlan at vond
?D
Gaat wel ver hè
Mijn
k.
mijn mentor oo
en wat
eg
ouders en ik kr
t je, nu
ee
w
goeie tips en
eens
n
oo
kijk ik ook gew
:-)
e.
si
vi
voetbal op tele

Wat niet zo fijn is, is dat ik heel
veel trappen op moet sjouwen
met mijn zware tas met
boeken. Maar als je
Toetsen… ik be
n zoooo
boven bent, zit je steeds
zenuwachtig. D
aardoor
in hetzelfde lokaal. Dan
verpest ik het
vaak.
kun je je tas gewoon laten
“Dat kan wel ee
ns faalangst
staan en als juf dan zegt,
zijn”, zeiden m
ijn ouders.
pak je wiskunde, dan hoef
Ze overlegden
met school
en nu krijg ik d
je
alleen maar te bukken.
aa

r
hulp voor. En he speciale
t werkt! Ik
maak me mind
er druk en
mijn cijfers zijn
veel beter.

De klassen zijn hier
kleiner, en we krijgen
meer uitleg.
Ik hou heel erg van sieraden. Ik
knutsel graag en kan best goed
tekenen. Ik wil later juwelier
worden of tatoeëerder. Ik heb
al oorbellen gemaakt voor mijn
ouders.
Tanja: Brugklasleerlingen
komen mij nog niet zo vaak
tegen. Ik zit meer in het
voortraject, als zij nog op de
basisschool zitten. Ik kom dan
kennismaken, uitleggen wat
we doen op deze locatie. De
2e verdieping is heel anders
dan de klassen beneden. Daar
lopen leerlingen door elkaar
van het ene lokaal naar het
andere, van de ene docent
naar de andere. Maar voor
leerlingen als Micha is overzicht
en voorspelbaarheid heel
belangrijk. Niet steeds andere
regeltjes bij andere docenten.
Rust en veiligheid. Dat is wat
we hier bieden.
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Die grammatic
a.
Hoe krijg ik die
erin?
Latijnse werkw
oordsver voegin
gen,
hoe stamp ik d
ie in één weeke
nd
in mijn hoofd?
Ik w
moet beginnen. eet niet waar ik
Mijn mentor he
eft
me geleerd ee
n planning te m
aken.
Ik heb nu veel
meer overzicht.

passend onderwijs / mentorschap

De groepsdocenten zijn
eigenlijk de belangrijkste
personen. Die regelen alles in
de klas. Pas als er iets is, of
als er dingen zijn die niet zo
lekker lopen, dan komen ze
bij mij. Als cijfers niet zo goed
zijn bijvoorbeeld, of als iemand
niet zo lekker in zijn vel zit. Dan
kijken we wat we daarmee
kunnen doen en maken we een
plan. Soms ga ik praten met
de leerling. Wat is er nodig?
Moeten we iets veranderen?
Waar gaat het mis? En dan
zoeken we een oplossing.
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Ik geef ook wel eens
gastlessen. Bijvoorbeeld
hoe ga je met elkaar om, of
wat kun je doen als je hoofd
volloopt. Langzaam maar
zeker leren ze zichzelf hier
kennen. Ontdekken ze hoe ze
zich het beste staande kunnen
houden. En uiteindelijk willen
we natuurlijk dat ze gewoon
kunnen meedraaien in het
reguliere onderwijs.
Daar werken we naartoe.
met dank aan kylian, joyce, kim, hidde,
mitchel, olivier, lotte en linh voor

hun verhaal op de notitieblaadjes.

Ik kan me maar vijf
minuten concentre
ren.
Ik zie alles wat er bu
iten
gebeur t. Wie aan he
t
voetballen is op he
t veldje
en wie voorbij fietst
.
Van de les krijg ik ee
n
stuk minder mee.
Ik krijg nu begeleidi
ng.
Dat gaat echt bete
r!
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Het Corberic - vrijeschoolonderwijs

Enthousiast raken. Hersens kraken.
Mooie dingen maken. Het Corberic.

Mijn zusje is heel ziek,
ik moet er steeds aan denken.
Mijn zusje ligt in het ziekenhuis.
Ik wil zo graag bij haar zijn.
De lessen boeien me niet. Mijn
mentor en mijn ouders hebben
afspraken gemaakt. Nu mag ik
even de klas uit als dat nodig is.

Niet met z’n allen braaf van het eerste naar het laatste hoofdstuk
in het lesboek, maar uitgaan van elkaars krachten en talenten.
Mag je dan maar doen wat je wilt? Nee! We kijken naar je
mogelijkheden en zetten je aan het werk. In je eigen tempo.
Maar het belangrijkste is dat jij jezelf kan zijn. Vinden wij.
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het corberic

het corberic

Niemand is een binnenmens!

“Eigen verantwoordelijkheid”
“Op Het Corberic zien ze leerlingen als jonge
volwassenen. Ze krijgen de verantwoordelijkheid
die ze aankunnen en worden serieus genomen”,
zegt de moeder van Caden. “Mooie, kritisch
denkende mensen die hun weg weten te vinden
in de maatschappij.”

Het Corberic
Raken Kraken Maken
Deze drie woorden vertellen
precies hoe de lessen er
op Het Corberic uitzien. We
leggen het uit.
Raken
Leraren die er alles aan doen
om jou superenthousiast
te krijgen over de lesstof.
Onderwijs is beleven vinden
wij. Dat is ‘raken’. Als je
‘geraakt’ wordt, is leren leuk en
durf je dingen uit te proberen.
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Zwemmen leer je niet uit een boek. Je moet het water in. Met een
heleboel vakken op school is dat net zo. In een museum kun je een
heleboel leren over geschiedenis. En techniek is overal. Daarom
gaan we regelmatig naar een bedrijf waar ze bijvoorbeeld met
robots werken. Wedden dat je dit beter onthoudt dan dat je
het in een boek ziet? We vinden duurzaamheid belangrijk.
Daarom gaan we regelmatig de natuur in.

Bedenk het zelf
Als je creatief bent, bedenk je originele ideeën en
oplossingen die een ander niet bedenkt. Een architect die
een bijzonder huis ontwerpt, sterk en energiezuinig.
Een banketbakker met mooie taarten
in de etalage. Een piloot die tijdens
het vliegen oplossingen bedenkt als het
weer omslaat. Het Corberic stimuleert jouw
creativiteit. Zodat je ontdekt hoe het anders
kan en je jezelf leert kennen.

Kraken
We willen samen
met jou gaan
onderzoeken en
oplossen. Samen
projecten bedenken,
uitvoeren en je
hersens trainen,
totdat je ze bijna
hoort kraken.
Maken
Leren doe je
niet alleen met
je hoofd. Bij ons
maak je tekeningen
en werkstukken van hout
en metaal. Je speelt theater
en maakt muziek. Verbouwt
groenten en kookt gerechten.
En je gebruikt de computer om
werkstukken en presentaties te
maken. Je hebt geleerd welke
technieken je kunt gebruiken
en met welke gereedschappen
je het best kan werken. Wat jij
maakt, is uniek.

D

e mavo volg je op Het
Corberic van begin tot eind,
met als afsluiting een mavodiploma. Voor de havo kun je van
jaar 1 tot en met 3 bij ons terecht,
de onderbouw dus. Voor de havobovenbouw ga je naar Het Vlier.
Maak je geen zorgen: de aansluiting
is perfect.

DE MARKE
– HET CORBERIC
Leerroute vrijeschool-onderwijs
mavo, onderbouw havo
en onderbouw vwo

Lebuïnuslaan 1
7415 DM Deventer
0570 50 46 80
www.ettyhillesumlyceum.nl/de-marke
info.demarke@ettyhillesumlyceum.nl
www.facebook.com/DeMarkeEHL
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het corberic

‘JE HEBT NIET EENS DOOR DAT JE LEERT’
Sjors Lommerts (33)
gymdocent Het Corberic

Diede van der Ploeg (14)
havo-vwo jaar 2 Het Corberic

Sjors over Diede: Diede is een sympathieke
goser, vrolijk en enthousiast. Altijd positief. Doet
altijd actief mee in de les. En dat zeg ik niet
omdat hij toevallig naast me zit. Dat is
echt terecht. Altijd in voor een praatje,
vriendelijk tegen zijn medeleerlingen.
En wat ik heel prettig aan hem vind:
hij is wel een winnaar, maar kan
ook tegen zijn verlies. En hij heeft
humor. Als je dat lachende koppie
de les binnen ziet lopen, dan is je
dag al goed.
Diede over Sjors: Ik ben eigenlijk
altijd positief. Ik zorg ervoor dat
ik niks stom vind en eigenlijk alles
leuk. Sommige lessen vind ik best
stom, maar dan maak ik er gewoon wat
leuks van, samen met de docent. Ik ga
dan gesprekken aan en zorg ervoor dat de
docent bijna niet boos kán worden. Of ik meneer
Lommerts aardig vind? Ja hoor, hij is best heel
aardig.
Sjors over Het Corberic: Ik werk op Het
Corberic sinds de oprichting in 2017. Het
vrijeschoolonderwijs heeft mij echt gegrepen.
Ik leerde het kennen op De Kleine Johannes,
een basisschool hier. Toen de directeur daarvan
hierheen ging, ben ik meegegaan eigenlijk.
Ik ben laatst met mijn eigen kleine man
van twee ook wezen kijken op de vrije
school in mijn woonplaats. Want het
vrijeschoolonderwijs brengt echt
wat extra. Het is heel kleurrijk. Het
speelt in op de beleving van de
kinderen, op de fase waarin ze
zitten. Waar veel scholen uit de
boeken leren, kijken ze hier naar
wat de kinderen nodig hebben.
Veel scholen zeggen dat ze dat
doen, maar hier gebeurt het ook
echt. En dat maakt je als docent wel
heel creatief.
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Diede over
Het Corberic:
Ik mocht helemaal
zelf kiezen naar
welke school ik wou.
Ik heb voor de vrije school
gekozen omdat ik niet dat normale kindje wil
zijn. En ik had het gevoel dat je dat hier niet
wordt. Hier is echt bijna iedereen anders. Ik wist
eigenlijk niet eens dat deze school bestond.
Maar mijn moeder wel. En zij wist dat ik niet
de hele tijd aan het leren wou zijn. Je bent
hier ook niet altijd aan het leren. We doen aan
textiel, koken, houtbewerking. Dan maak je een
complete deur bijvoorbeeld. En ondertussen ben
je aan het rekenen. Dat heb je niet eens door.
We werken veel in projecten en hebben ook
veel gastlessen. Bijvoorbeeld over geheimschrift
ontcijferen of over hoe oud de aarde is. Wat je
ook leert, is omgaan met mensen.
Op mijn oude school telde ik de dagen tot er
weer iets leuks was. Ik verveelde me. Maar hier
heb je echt heel vaak iets om naar uit te kijken.
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A

1. Je bent vrij van school. Jij…

3. Je wekker gaat. Jij ….

a. maakt je huiswerk en kijkt alvast welke lessen er
morgen op het rooster staan.
b. gaat naar het park met je nieuwe klasgenoten.
c. gaat naar huis om lekker tv te kijken.
d. bent al thuis, omdat je een uurtje eerder bent
weggegaan.

a. springt je bed uit. Je bent graag als een van de
eersten op school.
b. checkt direct je WhatsApp en spreekt af om met
een groepje klasgenoten naar school te fietsen.
c. wordt rustig wakker en fietst met muziek op naar
school.
d. draait je nog een keer om. Vervolgens moet je
haasten om op tijd te komen.

2. Je komt je leraar wiskunde tegen in het
weekend. Jij…
a. stelt meteen een vraag over een huiswerkopdracht
waar je niet uitkomt.
b. zegt hoi en maakt een gezellig praatje.
c. doet net of je hem niet ziet, daar heb je echt geen
zin in.
d. maakt dat je wegkomt, de vorige les was je namelijk
niet aanwezig.

brugklasser
ben jij?

(of ben je niet
in een hokje te
vangen?)

C
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Heb jij het vaakst C ingevuld? Dan kijk jij graag eerst
de kat uit de boom.
‘Afwachten’, is een van je sterke punten. Even kijken,
even denken. De zijlijn is voor jou een veilig gebied.
Uiteindelijk ga je er vol in, het duurt alleen even.

D

Heb jij het vaakst D ingevuld? Dan ben je een
flierefluiter.
School vind jij nog niet zo belangrijk. Je ligt liever
lekker in bed of spreekt met vrienden af. Gelukkig
kom je er al snel achter dat dit niet werkt.

doe de test...

4. Waar zit je het liefst in de klas?
a. Vooraan, zodat je alles wat de leraar zegt goed kan
volgen.
b. Achterin, dan ziet de leraar tenminste niet zo snel
dat je aan het kletsen bent.
c. Bij het raam. Lekker wegdromen en naar buiten
kijken.
d. Het maakt jou niet zoveel uit waar je zit.
5. De eerste toetsweek komt eraan. Jij …
a. gaat direct aan de slag om allemaal dikke 		
voldoendes te scoren.
b. spreekt af met je klasgenoten om te leren. 		
Gezelligheid kent geen tijd!
c. leert in bed maar valt af en toe in slaap.
d. Begint de avond van tevoren met leren. Wie weet
haal je nog een zesje.
6. Je krijgt een onverwachte toets. Hoe ga je
hiermee om?
a. Gelukkig ken je de stof al uit je hoofd. Laat maar
komen die toets!
b. Jij en je vrienden wisselen nog snel even de 		
belangrijkste informatie uit. Twee weten meer dan
één.
c. Je laat het over je heen komen. Wie weet haal je een
voldoende.
d. Je vult zomaar wat in. Dat wordt een onvoldoende.

Heb jij het vaakst A ingevuld? Dan ben jij een pietje
precies.
Je laat niets aan het toeval over. Kijkt tien keer of echt
wel de juiste boeken in je tas zitten. Je weet ’s avonds
al in welk lokaal je moet zijn. Je huiswerk is altijd af
en tiptop verzorgd. En met een goed cijfer kan je dag
niet meer stuk!

Wat voor
type

test

Heb jij het vaakst B ingevuld? Dan ben jij een
kameleon.
Je past je heel makkelijk aan. Maakt niet uit in welke
klas je zit, wat daar gebeurt en welke leraar voor de
klas staat. Je hebt het altijd naar je zin. Je vindt het
fijn om veel mensen om je heen te hebben.

psssst....

B

test
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Vrijwillige ouderbijdr

age

In te vullen door

ouder/wettelijk vertegen

woordiger/verzorg

Overige opmerking

er

en

IBAN nummer
Naam rekeninghoude

r

Plaats

Belangrijke informatie
voor je ouders
en je leerkracht

Hoe meld ik
mijn kind aan?
Alle kinderen zijn welkom op het Etty
Hillesum Lyceum. We plaatsen op
basis van het schooladvies van
de basisschool. Dat advies moet
er vóór 1 maart 2019 zijn.

D

e scholen van het Etty Hillesum Lyceum
zijn heel verschillend. Daarom is er voor
bijna elk kind een passende plek te
vinden. Een plek die aansluit bij wie hij is, wat
hij kan en wie hij wil worden.

De basisschool verzamelt
informatie over je kind en stopt
dat in een overstapdossier. Daarin
staan naast schoolloopbaangegevens,
ook het schooladvies en de resultaten
uit het leerlingvolgsysteem. Waar
nodig bevat het overstapdossier
ook een dyslexieverklaring, soms de
uitslag van een IQ-test, informatie over
eventuele leerachterstand en of er een
ondersteuningsvraag is.

Heb je rondgekeken op de scholen? En weet je
al wat de beste keuze is voor je kind?
Dan wordt het tijd voor de aanmelding.
Die is voor alle Etty scholen precies hetzelfde.

Onderwijsaanbod schooljaar 2019-2018
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DE BOERHAAVE
DE BOERHAAVE

• havo/vwo
• havo/vwo
• havo • havo
• atheneum
• atheneum
• gymnasium
Open huis: vrijdag 25 januari 20.00-16.00 uur
• gymnasium
• leerroute ecolyceum atheneum
januari 20.00-16.00 uur
• leerroute ecolyceum gymnasium
• leerroute
ecolyceum atheneum
• leerroute ecolyceum gymnasium
• basis vmbo
• basis/kader vmbo
• kader vmbo/mavo*
• kader vmbo
Open huis: woensdag 23 januari 20.00-17.00
uur • vmbo
• basis
gemengde leerweg
• mavo*
• basis/kader
vmbo
• mavo*/havo
• kader• vmbo/mavo*
havo

DE MARKE

DE MARKE

• kader vmbo
• gemengde
leerweg
• leerroute
vrijeschool onderwijs
• mavo*- mavo
- mavo/havo
• mavo*/havo
- havo/vwo
Open huis: woensdag 16 januari 20.00-17.00
uur
• havo

Open huis: woensdag 23 januari 20.00-17.00 uur

ool.

In te vullen door

Leerling heeft een
Leerling heeft een

In te vullen door

ondersteuningsvraag

Nee

Ja

dyslexieverklaring

Nee

Ja

In te vullen door

ouder/wettelijk vertegen

Telefoonnummer

specialist

Ja, namelijk

Open

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs

HET VLIER
*

Een overzicht van de locaties vind je op

Ook theoretische leerweg genoemd
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HET VLIER
www.ettyhillesumlyceum.nl

• havo
• atheneum
• gymnasium

Open huis: vrijdag 1 maart 20.30-18.00 uur
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de wet voortgezet
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HET STORMINK

HET VLIER

De leerkracht van groep 8 of de Intern
Begeleider van de basisschool maakt dit
overstapdossier (Overstapservice Onderwijs:
OSO dossier) van het kind klaar voor de
Etty VO school. De leerkracht bespreekt
dit dossier met je en jullie vullen samen het
Aanmeldingsformulier in. Dat is te vinden op
www.ettyhillesumlyceum.nl/ouders/aanmelding.
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Als de Etty school van jullie keuze meer
informatie nodig heeft, nemen zij contact op met
de basisschool.
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Ja, namelijk

• atheneum
• atheneum tweetalig tto

• isk • havo
atheneum
• basis• vmbo
HET VLIER
• gymnasium
• basis/kader
vmbo
Open huis: vrijdag 1 maart 20.30-18.00 uur
• kader vmbo
huis: vrijdag 18 januari 20.00-16.00 uur
• kader vmbo/mavo*
* Ook theoretische leerweg genoemd
• mavo*
• mavo*/havo
• havo
• havo/vwo
• atheneum
DE MARKE
ARKELSTEIN
DE BOERHAAVE
HET STORMINK
huis: vrijdag 26 januari 20.30-18.00 uur • atheneum tweetalig tto

In te vullen door

Roepnaam
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er
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onderwijs gaat. Dit in groep 8 is het van belang terugko
als vervolg op het
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Mijn zoon/dochter
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bij:
We houden rekenin
g met ingediende
wensen. Garand

Achternaam

Medische gegevens

Mijn kind heeft
moeite met leren

Wens klasplaats

de basisschool

Let op! De uiterste aanmelddatum
is 15 maart 2019!

• leerroute
onderwijs
• kadervrijeschool
vmbo
Open huis: vrijdag 18 januari 20.00-16.00 uur
• kader vmbo/mavo*
- mavo
• mavo*
- mavo/havo
• mavo*/havo
• havo
- havo/vwo
Open huis: woensdag 16 januari 20.00-17.00 uur
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Open huis: vrijdag 26 januari 20.30-18.00 uur
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bevestiging, jij als ouder en de basisschool.

• isk
• basis vmbo
• basis/kader vmbo

HET STORMINK
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DE MARKE

2
onderwijs | pagina

HET STORMINK

vmbo en
, havo,nderwijs
ARKELSTEIN
atheneum
en praktijko
vmbo
voor gymnasiu
m, havo, m,
atheneu
emeensc
ium, hap
scholeng
gymnas
| Deventer
chap voor
emeens
Lyceum
Hillesum
r scholeng
Etty
Devente

www.ettyhillesumlyceum.nl/
centraal/onderwijsaanbod

n het
“Juf Irma en ik hebben same
or Tiemen.
aanmeldformulier ingevuld vo
lde al veel in.
Irma deed het voorwerk en vu
n nog even
Twee punten namen we same
ening
door. Daarna was mijn handtek
basis–
nodig en die van zijn vader. De
emeld.”
school heeft Tiemen toen aang

Sommige leerlingen hebben
extra ondersteuning nodig of
kunnen beter leren in een rustiger schoolomgeving. Voor
de regio Deventer kun je zo’n
plek aanvragen bij het Samenwerkingsverband Voortgezet
Onderwijs Deventer. Als de
aanvraag positief beoordeeld
is, geeft de TLV Commissie een
Toelaatbaarheidsverklaring af.
Meer informatie en aanvraagformulieren vind je op
www.samenwerkingsverbandvodeventer.nl.
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• praktijkonderwijs
• pro-basis brugklas
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sche incasso. Uw

ARKELSTEIN

Onderwijsaanbod schooljaar
2019-2018
• praktijkonderwijs
ARKELSTEIN
• pro-basis brugklas
Open huis: woensdag 30 januari
20.30-18.00 uur
ARKELSTEIN

s

Leerlinggegeven
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Contactpersonen
Centrale Toelating Commissie
Şenay Ilhan-Pehlivan
0570 504700
aanmelding@ettyhillesumlyceum.nl
Centrale Aanmeldingen
Peter Liet
0570 504707
aanmelding@ettyhillesumlyceum.nl
Samenwerkingsverband VO Deventer
TLV Commissie (Toelaatbaarheidsverklaring)
Marc van Rooden
0570 504692
secretariaat@vo-deventer.nl

Wat als ik het niet
eens ben met het
schooladvies?
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INFORMATIEAVONDEN 2018
HET STORMINK WOENSDAG 7 NOVEMBER 19.30-21.00 uur
vmbo basis, kader, mavo - havo – atheneum – atheneum tweetalig
DE MARKE DINSDAG 20 NOVEMBER 19.00-21.00 uur
vmbo basis, kader, mavo – onderbouw havo
VRIJESCHOOLONDERWIJS IN DE MARKE NOORD
WOENSDAG 28 NOVEMBER 19.00-21.00 uur
mavo – onderbouw havo - onderbouw vwo
DE BOERHAAVE DONDERDAG 15 NOVEMBER 19.30-21.00 uur
havo - atheneum – gymnasium
DE BOERHAAVE DONDERDAG 6 DECEMBER 19.30-21.00 uur
gymnasium en vwo leerroute ecolyceum

OPEN HUIZEN IN 2019

DE MARKE

Woensdag
i
23 januar r
0 uu
17.00 -20.0

DE BOERHAAVE

leerroute vrije school

ARKELSTEIN

Woensdag
30 januari
18.00 -20.30
uur

Ingang Laan van Borgele
locatie De Marke Noord,

LEN
MARK
T
TWEL
LO
WOE
NSDA
G
14 NO
V. 20
18
18.00
- 20.3
0 UU
R

HET STORMINK

Vrijdag
25 januari
uur
16.00 -20.00

Woensdag
16 januari
17.00 -20.00 uur

SCHO

Vrijdag
18 januari
16.00 -20.00 uur

HET VLIER

Vrijdag
1 maart
18.00 -20.30
uur

ETTY HILLESUM LYCEUM

