
• Engelse taalverwerving

• Wereldburgers

• Persoonsvorming

• Specifieke vaardigheden

• Extra certificaten

• Sterk extra-curriculair programma

• Goede examenresultaten 
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U staat op het punt  
een belangrijke keuze 

te maken!

MarnixMarnix

Marnix Marnix

Marnix Marnix Marnix

U bent zich aan het oriënteren om een goede keuze 

te maken voor de lange termijn. Wat weegt voor u 

het zwaarst bij deze belangrijke keuze?

Leer jezelf kennen

Wij dragen eraan bij dat een leerling zichzelf leert kennen en 

waarderen door ervaringen op te doen in de veilige omgeving 

van de school. 

Leer elkaar kennen

Wij staan open voor mensen met verschillende levens- en 

geloofsovertuigingen. Onze school is een wereld in het klein 

waar allerlei mensen een plek vinden. Dat kan een goede plek 

zijn als wij bereid zijn ons te verbinden met anderen. Dan wordt 

het mogelijk samen te leven en samen te werken. 

Leer de wereld kennen

Wij kijken over grenzen heen. Wij hebben een open oog voor 

de wereld, voor de vragen die het nadenken over de toekomst 

opwerpt. Hoe willen wij dat de samenleving van morgen er uit 

ziet en wat kunnen wij daar zelf aan bijdragen?

ONDERWIJS

MAVO HAVO VWO

• Intensieve begeleiding

• Mavo Masterclasses (ICT & techniek,  

ondernemerschap, versterkt Engels)

• Mogelijkheid tot deelname uitwisselingprogramma/

internationalisering

• Goede aansluiting mbo en havo 4

• Goede examenresultaten

• Veel keuzemogelijkheden: ArtEZ,  

conservatorium, Spaans, Cambridge, informatica

• Aandacht voor studievaardigheden 

• Uitwisselingen en reizen naar o.a. Parijs en Londen

• Onderzoekend leren in het bètalab

• Goede examenresultaten

• Wil jij heel goed Engels leren?

• Ben jij bereid om hard te werken?

• Ben jij nieuwsgiering naar de wereld om jou heen?

• Heb jij een stevig havo- of havo/vwo-advies? 

• Breed vakkenaanbod

• Uitdagingen te over: NLT, versterkt talenonderwijs,  

debatteam, extra vakken, olympiades

• Gedegen voorbereiding op vervolgopleiding

• Vwo Masterclasses (o.a. Chinees en presentatievaardigheden)

• Oog voor elke leerling

• Mogelijkheid deelname uitwisseling- 

programma/internationalisering

• Goede examenresultaten

• Latijn en Grieks

• Vakoverstijgende projecten met excursies

• (Klassieke) Cultuur

• Gymnasiummodules (zoals Jiu Jitsu, Chinese taal & cultuur  

en filosofie)

• Zelfontplooiing

• Eigen onderzoek en leuke experimenten

• Uitstekende resultaten

Florence Zes leergebieden

mavo

LEER ELKAAR KENNEN
LEER DE WERELD KENNEN

Marnix

tto identiteit

Bètalab Wereldburgers

ICT & 
Techniek

Little 
Victorians

OPEN
HUIS!

vrijdag 14 oktober

LEER JEZELF KENNEN

Zoë
Ik ben



Aanmeldingsprocedure

Heeft u nog  
vragen of 

opmerkingen?

Wilt u  meer weten over de brugklas of over het Marnix College?  

Neem dan contact op met de afdelingsleider van de brugklassen, 

Wouter Vink.

W.Vink@marnixcollege.nl

nóg meer

meerzorg

begeleiding

samengevatSTERK
Marnix

MarnixMarnix

Marnix

MarnixInhoudelijk

Inhoudelijk 
sterk onderwijs

Goed  
georganiseerd

Goede leerling-
begeleiding

Hoog slagings-
percentage

Veilige school, 
fijne sfeer

Zeer breed  
aanbod

• Aandacht voor elke leerling door mentor en vakdocent

• Leerlingmentoraat 

• Agenda en studievaardigheden

• Huiswerkbegeleiding 

• Keuzebegeleiding (LOB)

• Anti-pestprojecten
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• Remedial Teacher

• Begeleiding Taal en Rekenen

• Steunles

• Interne en externe begeleiders

• Faalangstreductietraining

• Sociale vaardigheidstraining 

• Begeleiding autisme

• Cambridge Exams / CAE en CPE

• Onderwijs op de uni (WUR, Radboud)

• Goethe Zertifikat

• Delf Scolaire 

• Debatteam

• ArtEZ (Muziek, Kunst)

• Theater

• Schooltoneel

• Wintersportreis

• Schoolfeesten 

• Open Podium

• Sportdagen

• Wiskunde voor ouders 

• Ouder-leerling-wisseldag

Leerling-
mentoraat

Remedial 
teacher

Theater

Sport

• Heeft een  

waardevol diploma 

• Kan goed reflecteren 

• Kan zichzelf goed 

presenteren 

• Toont veerkracht 

• Is zelfredzaam 

• Is onderdeel van het  

grote geheel

• Is bereid iets voor een ander 

te doen zonder daar iets voor 

terug te verwachten

Welke bagage neemt 
een leerling van ons na 

4, 5 of 6 jaar mee?

1.  Ouders melden hun kind tussen 15 februari en 15 maart 2023 

digitaal aan bij een middelbare school via  

www.vo-ede.nl. U kunt hier de aanmeldingspagina vinden van 

het Marnix College. De laatste mogelijkheid voor aanmelding is 

woensdag 15 maart 2023. 

2.   Het Marnix College ontvangt via de OSO de benodigde gegevens 

van de basisschool, met daarin: het advies van de basisschool, 

eventueel een OnderwijsKundig Rapport (OKR), de scores uit het 

LeerlingVolgSysteem (LVS) en de Cito-score.

3.   Er vindt een warme overdracht plaats tussen de basisschool en het 

Marnix.

4.   De toelatingscommissie bespreekt de aangemelde leerlingen. Vóór 

de meivakantie weten de kinderen, ouders en de basisschool of de 

leerling is toegelaten.

5.   Er volgt een inschrijfformulier voor de ouders van de toegelaten 

kinderen. 

6.   Op woensdag 21 juni komen de aanstaande brugklassers in 

klassenverband naar het Marnix om kennis te maken met de mentor.

VAKINHOUDELIJK

vaststaand  

programma

ZELFSTANDIG

waar het kan

VERRIJKEND

naar behoefte

BEGELEIDING

waar nodig

FOCUS OP

1

Leer jezelf 

kennen

2

Leer elkaar 

kennen

3

Leer de 

wereld 

kennen

1e

Taalklas

Begeleiding Taal en Rekenen

Bijles vaklessen

Huiswerkbegeleiding

Studiezaal

Theater

Het Marnix schept op

Debatteam

En meer...
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Slagingspercentages  
Centraal Examen 2020 - 2021

Slagingspercentages  
Centraal Examen 2021 - 2022
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