
 

 

Ede, januari 2023 

Betreft:  informatie over data van aanmelding en toelating schooljaar 2023-2024 

 

Beste leerlingen uit groep 8, geachte ouders, 

Het schiet al aardig op: binnenkort moeten jullie een keuze maken voor een middelbare school. 

Gelukkig valt er genoeg te kiezen in en rondom Ede en dat is fijn. Hieronder vind jij/u een opsomming 

van een aantal activiteiten die nog van belang kunnen zijn bij het maken van die keuze.  

 

• Op woensdag 18 januari 2023 vinden onze laatste ‘Ik Kom Kijken-minilesjes’ plaats. Het thema 

is ‘Mijn Marnix’. Leerlingen kunnen zich opgeven via www.ikkomkijken.nl  

 

• Op woensdagavond 18 januari 2023 is er een informatieavond voor ouders en leerlingen over 

ons tweetalig onderwijs. De TTO-coördinatoren zullen op deze avond een presentatie geven 

over het t-vwo & t-havo en ook leerlingen van het TTO zullen kort wat over hun ervaringen 

vertellen. Na een algemeen deel is er voor de kinderen een apart programma met ouderejaars 

leerlingen. We beginnen om 19.30 uur in het Juniorgebouw. Opgeven is niet nodig. 

 

• Op woensdagavond 25 januari 2023 is er een algemene informatieavond voor ouders. Ouders 

worden in de gelegenheid gesteld om specifieke informatie op te halen over de verschillende 

onderwijsstromen en de begeleiding op het Marnix. Er zijn afdelingsleiders, mentoren, 

leerlingbegeleiders en leerlingen die voor u klaarstaan. Geen vraag mag onbeantwoord 

blijven! We beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.00 uur. Opgeven is niet nodig. 

 

• Woensdag 15 maart 2023 is de laatste dag om uw kind aan te melden voor een VO-school in 

Ede. Vóór de meivakantie weten de leerlingen en hun ouders of en zo ja voor welk type 

brugklas de leerling is toegelaten. Aanmelden gaat dit jaar centraal via www.vo-ede.nl  

Docenten groep 8 kunnen, waar nodig, ondersteunen met het invullen van dit digitale 

aanmeldingsformulier.   

 

• Op onze website vindt u een speciaal gedeelte voor leerlingen uit groep 7 en 8. U en uw 

kinderen vinden hier antwoorden op allerlei vragen. 

 

Heb jij of heeft u ten slotte nog vragen n.a.v. dit schrijven, dan ben ik bereikbaar op tel. nr. 0318-

655045 of via de mail: W.Vink@marnixcollege.nl 

Met vriendelijke groet, 

 

Wouter Vink 

Afdelingsleider brugklassen 
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