Dictee Markland College Zevenbergen
1 Het Markland College te Zevenbergen, de voormalige Catharina mavo, zal in
de nabije toekomst danig in de steigers komen te staan, vanwege een geheide
uitbreiding van het etablissement aan de Gildelaan.
2 Er kan echter geenszins aangevangen worden met de bouw, indien niet
alle bere-interessante paperassen van de in groten getale opgetrommelde
architecten in ogenschouw zijn genomen en de regionale huis-aan-huisbladen
nog niet zijn geïnstrueerd tot het plaatsen van een officieel communiqué.
3 Hoogstwaarschijnlijk zullen de enigszins ternauwernood geïnformeerde
talendocenten in de spelonken van het pittoreske gebouw hun archieven
dusdanig moeten uitpluizen, zodat er niets van de middeleeuwse en moderne
werken alsmede andere zeer considerabele literatuur per abuis vernietigd
wordt.
4 Het betrokken docentencorps heeft, onder het genot van een cappuccino, het
hoofd gebogen over de dichtstbijzijnde huisvesting die beschikte over de juiste
faciliteiten, behorende bij een adequate werkomgeving voor de betrokkenen.
5 Ook zullen steeds meer deelgenoten  zich ongemakkelijk gaan voelen bij de
komende reconstructies, waar veel creatieve oplossingsstrategieën worden
verwacht bij onmiddellijk optredende situaties waarin eenieder snel en
deugdelijk moet kunnen handelen.
6 ’s Avonds, in een goed verwarmde accommodatie aan de Gildelaan, zitten
leraren, mavoleerlingen, havoleerlingen en vwo-leerlingen, gewapend met een
blocnote en schrijfgerei, zich in het zweet te werken om als een hbo‘er of als
academicus uit de verf te komen.
7 De almanak van het komende schooljaar staat boordevol gezamenlijke
activiteiten waar zowel leerling als magister aan zal participeren.
8 Enkele chagrijnige omwonenden zullen wellicht van tevoren beroep aantekenen
om de gedachtegang van de welstandscommissie onmiddellijk te beïnvloeden,
maar andere prefereren daarentegen onmiddellijk een gezamenlijk compromis.
9 Niettegenstaande belooft de ontplooiing en totstandkoming van zowel de
uitbouw als de zogenaamde tweede fase voor enerverende geschiedschrijving
te zorgen, die in velerlei paperassen beschreven kan worden door een
pietje-precies in de canonisering van de Moerdijkse historie.

