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6 speciale
kijkmiddagen voor jou
Kom jij óók kijken?

ikkomkijken.nl
Meld je direct aan op

7 goede redenen
waarom je zou omfietsen
voor het Marnix College!
1. Je voelt je veilig en thuis

5. Wij geven onderwijs voor

Eén van de twee gebouwen noemen wij het

morgen en niet voor gisteren

Marnix College Junior en is speciaal voor de

De wereld om ons heen wordt steeds digita-

brugklassen en tweede klassen. Een gezellig

ler. Wij willen jullie dingen leren die passen

en modern ingericht gebouw waar je alleen

bij de tijd waarin wij leven en waar het in

mensen tegen komt die ongeveer net zo oud

de toekomst naartoe gaat. Een ICT-rijkere

zijn als jij. Dat geeft je een veilig gevoel.

omgeving in het onderwijs helpt hierbij.
Met behulp van ICT (bijvoorbeeld een iPad)

2. Wij werken samen aan

houden wij beter rekening met de verschillen

het beste onderwijs

tussen jou en andere leerlingen, betrekken

Onze leerlingen vinden dat de lessen op

wij je actiever bij de les, wordt het leren

het Marnix goed in elkaar zitten en dat ze

sneller, leuker en efficiënt, en volg je

worden gegeven door goede en aardige

onderwijs dat past bij de 21e eeuw.

docenten. Een groter compliment kunnen

6. Jij kiest voor je toekomst:

wij niet krijgen!

je wordt wie je bent
Of je nu het tweetalig VWO, het gymnasium,
het atheneum, de havo of de mavo volgt

3. Je staat er nooit alleen voor

bij ons op school: jij kiest wat bij jou past!

Naast de hulp die je van je docenten krijgt,

Bijvoorbeeld bij de kunstvakken: ga je na

krijg je intensieve begeleiding van je mentor

een intensieve kennismaking in de brugklas

tijdens de twee mentorlessen die je per

verder met beeldende vorming, muziek of

week hebt. Deze mentor wordt geholpen

theater- en podiumexpressie? En voor welke

door twee leerlingmentoren: dat zijn leer-

masterclasses kies je in de bovenbouw?

lingen uit de 4 of 5 klas die een begelei-

Chinese taal? Programmeren? Ondernemer-

dende en ondersteunende rol hebben voor

schap? Techniek en ICT? En ga zo maar door.

brugklasleerlingen. Een soort oudere broer

Jij kiest.

e

e

en zus aan wie je alles kunt vragen. Daarnaast hebben we een huiswerkklas en je kunt

7. Er is bij ons

steunlessen volgen voor een aantal vakken

altijd wat te doen

die je moeilijk vindt.

Ga je mee op excursie? Doe je mee aan
onze projecten, sportdagen, filmavonden

4. Op ons kun

en schoolfeesten? In klas 2 ga je sowieso

je vertrouwen

met je klas op werkweek naar ons eigen

Op het Marnix houden wij van duidelijkheid

zeilpaviljoen in Langweer (Friesland). En ga

en structuur. Dat zie je terug in ons gebouw,

je naar Londen, Frankrijk, Toscane, Barcelo-

de organisatie, de lessen, etc. Zo helpen wij

na of Rome? Op uitwisseling naar Canada

je ook met het plannen van je (huis)werk. Ie-

misschien? Onze gymdocenten dagen je uit

dere leerling krijgt onze eigen schoolagenda.

om mee te doen met het nationale school-

Daarmee heb je straks alles onder controle.

hockeytoernooi, de survivalrun in Arnhem,

Heb je dan allemaal dezelfde agenda? Ja en

(interscholaire) toernooien, etc. En ga je mee

nee, want de voorkant ontwerp je zelf en

op wintersport? Houd jij meer van muziek

lever je digitaal aan. Dan laten wij hem druk-

of toneel? Doe mee aan het Open Podium,

ken en ontvang jij jouw persoonlijke agenda

acteer in één van onze voorstellingen. Pak

direct na de zomervakantie!

dat podium!

Beste achtstegroeper
Het lijkt misschien nog ver weg maar over een paar maanden kies jij de school voor
voortgezet onderwijs waar je volgend jaar heen gaat. Natuurlijk ga je naar de school die
het beste bij jou past en waar je je de komende jaren het prettigst zult voelen, zodat je
het beste uit jezelf kunt halen.
Wij denken dat je echt op het Marnix College moet komen kijken want wij hebben jou heel wat
te bieden. Op vrijdag 1 februari 2019 kom je vast en zeker naar ons Open Huis, maar in de
maanden daarvoor organiseren we zes speciale kijkmiddagen waarop je kennis kunt maken met
zes bijzondere kanten van het Marnix. Op deze middagen hebben we een heel leuk programma
voor je samengesteld waarin je allerlei (spannende) dingen gaat doen, zodat je een goed beeld
krijgt van het Marnix. Elke kijkmiddag duurt van 15.00 tot 16.30 uur.
Ga naar de website ikkomkijken.nl om je aan te melden voor de kijkmiddagen of als meer wilt
weten. Als je je eenmaal hebt ingeschreven, hoef je niet bang te zijn dat je de data vergeet.
Wij sturen je per e-mail een herinnering voor de middag(en) waarvoor je je hebt ingeschreven.

Onze 6 speciale kijkmiddagen
1937

Woensdag 17 oktober

Woensdag 28 november

Leer ons kennen

Marnix Gymnasium Een klasse apart

Hoe ziet een wiskundeles eruit? Hoe makkelijk

Ben jij zelfstandig, een doorzetter en

of moeilijk is Frans eigenlijk? Hoe ziet het

nieuwsgierig? Dan is het Marnix gymnasium

Juniorgebouw er van binnen uit? Je krijgt vier

echt iets voor jou! Ontdek de wereld van de

minilesjes in vakken die je volgend jaar op je

(klassieke) talen en laat je inspireren door

rooster ziet staan. Kom kennismaken met het

onze gymnasiummodules, zoals de module

Marnix!

Vechtsport. Met deze opleiding maak jij
straks het verschil!

Woensdag 31 oktober

Woensdag 12 december

Marnix Tweetalig VWO Culture

Marnix Tweetalig VWO Science

Dat Engels dé wereldtaal is dat wist je al.

Het tweetalig vwo, een talige opleiding?

Wist je ook dat het de taal is van beroemde

Zeker! Maar wist je dat Engels ook dé taal van

schrijvers, zoals Shakespeare en Roald Dahl?

de wetenschap is? Niet alleen in de boeken en

Maar ook dé taal van de internationale

artikelen, maar ook in de communicatie, op

politiek en samenwerking. En dan hebben

bijvoorbeeld congressen en universiteiten.

we het nog niet eens over muziek, theater

Op deze kijkmiddag maak je kennis met de

en geschiedenis. Op deze kijkmiddag maak

bèta-vakken die wij in het Engels aanbieden:

je kennis met het tweetalig vwo en cultuur.

wiskunde, natuurkunde, techniek en biologie.

Minilesjes Engels, Europese en Internationale

Sommen, experimenten en onderzoekjes

Oriëntatie en geschiedenis en nog veel meer!

met als voertaal Engels.

Woensdag 14 november

Dinsdag 16 januari

Marnix Bèta en Techniek

Mijn Marnix

Ben jij een onderzoeker zoals de Nederlandse

Weet jij het al? Wordt het Marnix ook jouw

astronaut André Kuipers? Op het Marnix

Marnix en vind je het leuk om nog wat

hebben we een stevige bèta-afdeling met

minilesjes te volgen? Schrijf je dan nu in!

een modern bètalab waar je zelf allerlei

Of twijfel je nog een beetje en wil je nog

experimenten

Creëer

één keer sfeer komen proeven en ervaren

met een 3D-printer je eigen ontwerp bij

wat voor school wij zijn? Je bent van harte

technologie. Laat je verrassen bij wiskunde,

welkom! Je krijgt vier minilesjes in vakken

technologie, scheikunde & biologie en leer

die je volgend jaar op je rooster ziet staan.

over onze zintuigen: horen, zien, ruiken,

Iedereen is welkom op deze laatste ik kom

proeven en voelen.

kijken middag.

mag

uitvoeren!

