mavo

Samen
school
maken

Marnix

Marnix

Marnix

identiteit

tto

•

Intensieve begeleiding

•

Engelse taalverwerving

•

Mavo Masterclasses (ICT & techniek,

•

Wereldburgers

Oecumenische school
Onze school staat open voor iedereen. Verschillen

ondernemerschap, versterkt Engels)

•

Persoonsvorming

•

Uitwisseling & stedenreis Berlijn

•

Specifieke vaardigheden

•

Goede aansluiting mbo en havo 4

•

Extra certificaten

•

Goede examenresultaten

•

Sterk extra-curriculair programma

•

Goede examenresultaten

tussen mensen mogen er zijn. Wij respecteren ieders
levensbeschouwing en geloofsovertuiging en zoeken de
verbinding.
Internationalisering
Wij kijken over grenzen heen. Wij doen dat om in contact
te komen met anderen. Zo leren wij samenwerken en
elkaar begrijpen.
Geesteswetenschappen
Kennis is belangrijk, maar er is meer. Wat betekent het
om mens te zijn in de wereld van vandaag? De snel

ICT &
Techniek

Little
Victorians

veranderende wereld van nu vraagt van ons dat wij
nadenken over de wereld van morgen. Hoe willen wij
dat de samenleving van de toekomst er uit ziet en wat
kunnen wij daar zelf aan bijdragen?

Marnix

Marnix

MISSIE

havo
•

U staat op het punt
een belangrijke keuze
te maken!

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

‘Onze kans op overleven hangt af van onze
bereidheid tot samenwerken, onderling begrip en
onze bereidheid een eenheid te vormen.’
‘De schaalvergroting gaat door, onze wereld gaat
nooit meer kleiner worden. Het is belangrijk dat
leerlingen daarom in contact komen met anderen en
dat dat geoefend wordt op school.’

U bent zich aan het oriënteren om een goede keuze te maken voor de
lange termijn. Kiest u voor de kwaliteit van het onderwijs? Of kiest u
voor een veilige school? Moet het een plek zijn waar het gezellig is?
Wat weegt voor u het zwaarst bij deze belangrijke keuze?

Bètalab

OPEN
HUIS!
vrijdag
1 februari

16.00 -21.00 uur

Marnix

Marnix

atheneum

gymnasium

Marnix
ONDERWIJS

•

Breed vakkenaanbod

•

Latijn en Grieks

MAVO HAVO

•

Uitdagingen te over: NLT, versterkt talenonderwijs,

•

Vakoverstijgende projecten met excursies

Atheneum, Tweetalig vwo en Gymnasium

debatteam, extra vakken, olympiades

•

(Klassieke) Cultuur

•

Gedegen voorbereiding op vervolgopleiding

•

Gymnasiummodules (Jiu Jitsu, Chinese taal en cultuur, filosofie)

•

vwo Masterclasses (Chinees, ANW, presentatievaardigheden)

•

Persoonsvorming

•

Oog voor elke leerling

•

Ons meest verdiepende aanbod

•

Uitwisseling en stedenreis

•

Uitstekende resultaten

•

Goede examenresultaten

荷蘭
Chinees

MARNIX COLLEGE JUNIOR
H Prins Bernhardlaan 25, 6713 MA Ede

Jiu Jitsu

n 0318 - 65 50 45
E W.Vink@marnixcollege.nl
www.marnixcollege.nl

VWO

Welke vakken
krijg je in de
brugklas?

Marnix

begeleiding
•

Aandacht voor elke leerling

•

Mentor en vakdocent

•

Leerlingmentoraat

•

Agenda en studievaardigheden

•

Huiswerkbegeleiding

•

Keuzebegeleiding (LOB)

•

Anti-pestprojecten

Welke bagage neemt
een leerling van ons na
4, 5 of 6 jaar mee?

Nederlands
Engels Frans
Wiskunde
Levensbeschouwing Geschiedenis
Aardrijkskunde Biologie
Technologie

•

Leerlingmentoraat

Heeft een

•

Is zelfredzaam

waardevol diploma

•

Is onderdeel van het

•

Kan goed reflecteren

•

Kan zichzelf goed

•

presenteren
•

Marnix

grote geheel

Theater- en podiumexpressie
Lichamelijke opvoeding

Is bereid iets voor een ander
te doen zonder daar iets voor

Toont veerkracht

Beeldende vorming Muziek

terug te verwachten

Mentorlessen / studielessen
GYMNASIUM

Latijn Gymnasiummodules

TTO Europese en Internationale Oriëntatie

Marnix

zorg

meer

•

Remedial Teacher

•

Cambridge Exams / CAE en CPE

•

Begeleiding Taal en Rekenen

•

International Baccalaureate

•

Steunles

•

Onderwijs op de uni (WUR, Radboud)

•

Taalklas

•

Goethe Zertifikat

•

Interne en externe begeleiders

•

Delf Scolaire

•

Faalangstreductietraining

•

Debatteam

•

Sociale vaardigheidstraining

•

ArtEZ (Muziek, Kunst)

•

Begeleiding autisme

•

Theater

•

Marnix Beweegt Meer (LO)

Heeft u nog
vragen of
opmerkingen?
Wilt u meer weten over de brugklas of over het Marnix College?
Neem dan contact op met onze eigen afdelingsleider van de
brugklassen, Wouter Vink.
W.Vink@marnixcollege.nl

Remedial
teacher

Theater

Inhoudelijk

Marnix

STERK
Slagingspercentages
Centraal Examen 2017 - 2018

90%
mavo

91%
havo

96%
vwo

nóg meer

94%

95%

mavo

havo

vwo

samengevat

Aanmeldingsprocedure
1.	Ouders vullen een aanmeldingsformulier van het Marnix
College in. De laatste mogelijkheid voor de aanmelding is

•

Zeilkamp Langweer

•

Schooltoneel

•

Wintersportreis

•

Schoolfeesten

•

Open Podium

•

Sportdagen

•

Wiskunde voor ouders

vrijdag 1 maart 2019. De basisschool levert het formulier in

Inhoudelijk
sterk onderwijs

Goed
georganiseerd

bij het Marnix.
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),

Goede leerlingbegeleiding

Slagingspercentages
Centraal Examen 2016 - 2017

96%

Marnix

Hoog slagingspercentage

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

Veilige school,
fijne sfeer

Zeer breed
aanbod

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.

Zeilkamp
langweer

6. 	In juni komen de aanstaande brugklassers in klassenverband
naar het Marnix om kennis te maken met de mentor.

