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Het Marnix College: we heten iedereen welkom 

Dit is de schoolgids 2022-2023. U vindt hier snel de benodigde informatie over de 

school. Allerlei gegevens over het Marnix College zijn in deze gids gebundeld: namen 

en e-mailadressen van de medewerkers, informatie over de schoolorganisatie, de 

inrichting van het onderwijs, de opzet van de leerlingbegeleiding, financiële zaken en 

tal van bijzondere schoolactiviteiten. In deze schoolgids is ook geprobeerd het “eigene” 

van het Marnix College weer te geven.

Het Marnix College is een oecumenische school met een herkenbare eigen identiteit. 

Samenwerking met respect voor de ander, persoonlijke ontplooiing en het ontwikkelen 

van verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving en de medemens staan 

centraal. Op tal van manieren gaan wij de uitdaging aan om hier in de praktijk van de 

dagelijkse schooldag een invulling aan te geven. 

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben de ruimte en de vrijheid om het onderwijs 

naar eigen inzichten in te richten. De overheid geeft daarbij wel de kaders aan, maar 

schrijft niet gedetailleerd voor hoe de scholen het onderwijs precies dienen in te 

richten. Een gevolg van deze beleidsruimte is dat scholen meer en meer van elkaar 

verschillen. Het Marnix College vindt dit een positieve ontwikkeling. Voor ouders valt 

er wat te kiezen. Het samen werken aan de eigen schoolontwikkeling geeft extra 

mogelijkheden het gegeven onderwijs af te stemmen op de schooldoelstellingen en 

de mogelijkheden van onze leerlingen.

Daarnaast willen we ook werken aan een veilige en stimulerende schoolomgeving 

waarin leerlingen zich uitgedaagd voelen om zich te ontwikkelen en te kunnen 

presteren. Dit is een fantastische opdracht. Het docentschap is natuurlijk een beroep 

dat inhoudelijk, didactisch en pedagogisch vakmanschap vereist. Maar lesgeven is ook 

het vinden van de juiste sleutels om voor leerlingen een inspirerende en betekenisvolle 

leeromgeving te creëren. Daarom is en blijft het Marnix College volop in ontwikkeling.

In deze schoolgids kunnen we niet uitgebreid ingaan op alle denkbare  

onderwerpen. Hopelijk levert onze digitale gids u wel de antwoorden op allerhande 

vragen. Op onze website is nog veel meer informatie beschikbaar. Daarnaast kunt u 

vanzelfsprekend altijd contact opnemen met de schoolleiding of administratie voor 

nadere informatie.

Namens alle medewerkers wensen wij u en uw kind(eren) een plezierig en succesvol 

schooljaar toe. Onze nieuwe brugklasleerlingen wensen wij een fijne schooltijd toe op 

het Marnix College. Wij hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen in het Juniorgebouw.

Namens de schoolleiding 

Dr. S. J. G. Brefeld

rector

HOOFDGEBOUW

 H Prins Bernhardlaan 30, 6713 MC Ede 

  Postbus 8037, 6710 AA Ede 

 n 0318 - 65 00 35

JUNIORGEBOUW

 H Prins Bernhardlaan 25, 6713 MA Ede 

 n 0318 - 65 50 45

  IBAN NL16 INGB 0006 5479 11

 E info@marnixcollege.nl 

  www.marnixcollege.nl
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1  Identiteit, doel, schoolklimaat

IDENTITEIT EN DOELSTELLING

Het Marnix College is in 1937 van start gegaan als een oecumenische school, een 

school die tot stand is gekomen doordat diverse christelijke stromingen bereid 

waren samen te werken en op zoek te gaan naar dat wat hen verbond. In die tijd 

heel bijzonder, want de samenleving was sterk verzuild. Die school uit de jaren 

dertig stelde zich ten doel mensen met heel verschillende levensovertuigingen 

en geloofsovertuigingen met elkaar te leren samenleven en met elkaar te laten 

samenwerken. 

OECUMENISCHE GEDACHTEGOED

Het oecumenische gedachtegoed zit in de genen van de school. Het is de eerste pijler 

waar de school op rust. Het is onze overtuiging dat de complexe wereld van nu meer 

dan ooit van ons vraagt dat wij bereid zijn met elkaar samen te werken, dat wij in staat 

zijn tot wederzijds begrip en gericht zijn op het zoeken naar verbinding. Het is van 

groot belang dat onze leerlingen in contact komen met mensen met een heel andere 

levensovertuiging  dan de eigen, en dat samenleven en samenwerken geoefend wordt 

op school.

INTERNATIONALISERING

Wij dragen internationalisering een warm hart toe, dat is de tweede pijler onder 

de school. We streven er naar alle leerlingen in de loop van hun verblijf bij ons op 

school een keer te laten deelnemen aan een uitwisselingsproject met een school in 

het buitenland. Dat is een prachtige manier om leerlingen te vormen tot mensen 

die een waardevolle bijdrage leveren aan de wereld voor morgen. We proberen in 

dit schooljaar de draad van de uitwisselingen en de reizen weer op te pakken. Of dit 

lukken gaat, is uiteraard afhankelijk van de verspreiding van het Corona-virus.

GEESTESWETENSCHAPPEN

De derde pijler onder onze school vormen de humaniora, de geesteswetenschappen. 

Dat wij de geesteswetenschappen centraal stellen betekent niet dat je op onze school 

geen exacte route kunt volgen. Integendeel. Het grootste deel van onze leerlingen 

vertrekt met een exact profiel. Het betekent wel dat wij leerlingen laten nadenken 

over de vraag wat het betekent om mens te zijn in de wereld van vandaag, een wereld 

die zich kenmerkt door eindeloos veel (technische) ontwikkelingen en mogelijkheden 

die zich in een hoog tempo aan ons voordoen. Wat vraagt het van ons als mens om op 

een humane manier om te gaan met wat er mogelijk is, nu en in de toekomst? 

Geesteswetenschappen helpen om die vraag op een zinvolle manier aan bod te laten 

komen in het onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden.  

HET SCHOOLKLIMAAT

In een gemeenschap van zo’n 1550 mensen zijn regels nodig. Wij vinden dat mensen 

rekening moeten houden met elkaar, al was het alleen maar omdat de vrijheid van 

de een ophoudt waar die van de ander begint. Het Marnix College verwacht van alle 

leerlingen en medewerkers dat zij zich houden aan een aantal heldere gedragsregels:

• heb respect voor elkaar, voor de spullen van een ander (ook als die ander 

zo anoniem is als ‘de school’), voor de tijd en energie van een ander, voor 

voorbijgangers en buren;

• wees waar je moet zijn en doe wat je doen moet;

• gebruik de dingen zoals en waarvoor ze bedoeld zijn; 

• als er iets fout gaat, herstel het dan zelf weer; 

• conflicten worden het best opgelost door een gesprek; 

• bespaar een ander het werk dat je zelf niet graag doet.

Iedereen weet wat met deze “regels” wordt bedoeld. Wanneer we met z’n allen op 

deze wijze met elkaar omgaan, kan het Marnix een school zijn waar het voor iedereen 

aangenaam is om te zijn en te werken. Omdat we zeker willen weten dat alle leerlingen 

ervan op de hoogte zijn, bespreken de mentoren de huisregels aan het begin van 

het schooljaar en zijn ze voortdurend beschikbaar op de website van de school onder 

“downloads”.

DOEL VAN DE SCHOOL

Ons onderwijs richt zich op een succesvolle aansluiting op het vervolgonderwijs. 

Tevens willen we de leerlingen vormen tot mensen die:

•  in staat zijn tot een kritisch oordeel en een bewuste keuze in maatschappij en 

cultuur;

•  zich verantwoordelijk weten voor hun omgang met zichzelf, hun medemens en de 

natuur;

• solidair zijn met de zwakken; 

•  bereid en in staat zijn tot een weloverwogen stellingname inzake 

levensbeschouwing in het algemeen, en de christelijke traditie in het bijzonder.

Aan iedereen die bij het Marnix College betrokken is, worden om deze doelen te 

bereiken hoge eisen gesteld. Wij rekenen daarom op extra inzet en betrokkenheid. 

Alleen daardoor zijn wij in staat te zijn wat we willen zijn: een goede school!
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2  Bestuurlijke organisatie

DIRECTIE, BESTUUR EN TOEZICHT

Onze school is een bijzondere school uitgaande van de Stichting Marnix College. 

Het College van Bestuur van de stichting Marnix College is conform de Wet op het 

Voortgezet Onderwijs het bevoegd gezag van de school. De rector/bestuurder en 

de plv. rector vormen samen de directie en geven leiding aan het managementteam 

dat gevormd wordt door de afdelingsleiders. Bij de uitoefening van het gezag 

laat de bestuurder zich adviseren door de plv. rector, de afdelingleiders en via de 

medezeggenschapsraad door het personeel, de ouders en de leerlingen. De Raad van 

Toezicht houdt toezicht op de manier waarop de bestuurder haar taak uitoefent. De 

Raad van Toezicht bestaat uit ingezetenen van Ede en omgeving die op grond van hun 

interesse in en deskundigheid op het gebied van onderwijs en aanverwante zaken voor 

een bepaalde periode benoemd worden. 

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is aan de school een 

medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zijn de leerlingen, de ouders en 

het personeel vertegenwoordigd. De MR bevordert naar vermogen de openheid, de 

openbaarheid en het onderling overleg in de school.

De raad is bevoegd alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken en 

hierover voorstellen te doen aan de bestuurder.  

In veel gevallen zal de bestuurder de raad om advies dan wel instemming moeten 

vragen alvorens voor de school belangrijke beslissingen kunnen worden genomen. 

De raad vergadert zes maal per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en 

toegankelijk voor leden van de geledingen.

DE DIRECTIE

De algehele leiding van de school berust bij de directie  

die als volgt is samengesteld:

Mevr. Dr. S. J. G. Brefeld

Rector/bestuurder.

Mevr. Drs. A. F. Teule

Plv. rector, verantwoordelijk voor de algehele onderwijskundige organisatie.

DE AFDELINGSLEIDERS

De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van een afdeling 

van de school. Zij worden bijgestaan door een team van docenten en mentoren. De 

verdeling van de klassen over de afdelingsleiders is als volgt:

Dhr. W. Vink brugklassen

Dhr. R. van Weert  2, 3 havo en 2, 3 atheneum

Dhr. Drs. L.A. Hoogteijling 2, 3, 4 mavo

Dhr. Drs. G. Verbeek 2, 3 thavo, 2, 3 tvwo en 2, 3 gymnasium

Mevr. B.E. Schutte 4, 5 havo

Mevr. Drs. M.W. Braams 4, 5, 6 vwo

DE OUDERRAAD

Op het Marnix College functioneert een Ouderraad waarvan de leden door middel 

van een stemming gekozen worden. De taak van de Ouderraad is het behartigen van 

de belangen van ouders en leerlingen. Hebt u vragen, ideeën, op- of aanmerkingen? 

Neemt u dan contact op met een van de OR-leden; hun namen vindt u elders in deze 

gids (of via het e-mailadres ORinfo@marnixcollege.nl).

DE PERSONEELSRAAD

Het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is vertegenwoordigd in de 

Personeelsraad. De Personeelsraad behartigt de belangen van het personeel.

DE LEERLINGENRAAD

De leerlingen zijn georganiseerd in de Leerlingenraad. Afgevaardigden van de raad 

hebben zitting in de MR. De raad behartigt de belangen van de leerlingen zowel door 

deel te nemen aan het overleg in de MR als door direct contact met de directie.
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3  Onderwijskundige organisatie

BRUGKLASSEN

Het Marnix College kent 5 soorten brugklassen: 1 mavo/havo, 1 havo/vwo,  

1 Thavo/Tvwo, 1 Tvwo en 1 gymnasium. Toelating tot de brugklas wordt geregeld door 

een toelatingscommissie die bestaat uit drie personeelsleden van het Marnix College. 

Leerlingen worden geplaatst in één van de brugklassen op grond van de resultaten in 

het Cito-leerling-volgsysteem en het advies van de basisschool. De toelatingscommissie 

beslist in welke klas een leerling geplaatst wordt. Wanneer leerlingen met een 

bijzondere zorgvraag worden aangemeld als leerling van het Marnix College, wordt van 

geval tot geval overlegd en bekeken of toelating mogelijk is en welke begeleiding de 

school kan bieden. 

Leerlingen met een uitgesproken vwo-advies en dienovereenkomstige scores in het 

leerling-volgsysteem kunnen geplaatst worden in de gymnasiumbrugklas. Daarin 

staat naast de reguliere vakken ook Latijn op het lesrooster. Voorts kent het Marnix 

College ook tweetalig onderwijs, waarbij ongeveer de helft van de vakken in het Engels 

gegeven wordt. Elders in deze schoolgids vindt u daarover meer informatie. Vanuit 

de mavo/havo-klas en de havo/vwo-klas worden leerlingen naar 2 mavo, 2 havo of 2 

atheneum bevorderd aan de hand van de normen die daarvoor zijn vastgesteld.

TWEETALIG ONDERWIJS (TTO) 

Op het Marnix College is het mogelijk tweetalig onderwijs te volgen. Het belangrijkste 

verschil tussen het TTO en het gewone onderwijs is de taal die in de klas gesproken 

wordt. Minimaal de helft van de lessen wordt in het Engels gegeven. In de eerste 

klas betreft het de vakken Engels, wiskunde, geschiedenis, biologie, technologie, 

levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding. Later verandert dit vakkenaanbod. Je 

kunt TTO op het vwo en de havo doen. 

Leerlingen kunnen slechts tot het tweetalig onderwijs worden toegelaten nadat zij 

een aparte toelatingsprocedure met goed gevolg hebben doorlopen. Het TTO wordt 

aangeboden in de klassen 1 tot en met 3 op het vwo en de havo. Hierna stromen de 

leerlingen in in het gewone vwo/havo. TTO’ers krijgen gedurende deze laatste twee 

jaren de gelegenheid om het Honours Programme te volgen en er wordt van hen 

verwacht dat zij een (internationale) stage doen en hun profielwerkstuk in het Engels 

schrijven. 

Aan het einde van het derde jaar ontvangen TTO-leerlingen die aan de eisen 

hebben voldaan, op het vwo het afsluitende Nuffic Junior Certificate, het Cambridge 

Checkpoint English Certificate en in 4 vwo het Global Perspectives IGCSE Certificate. Aan 

het einde van het zesde jaar ontvangen de leerlingen van het Honours Programme 

het Cambridge Advanced Certificate of het Cambridge Proficiency Certificate. Meer 

informatie over deze opleidingen kunt u vinden op de website van het Marnix College. 

Ook kunt u altijd contact opnemen met de coördinatoren van het TTO. 

BOVENBOUW HAVO/VWO

Na de 3e klas kiezen leerlingen hun profiel en hun vakken in het vrije deel. De 

gymnasiasten kiezen o.a. Grieks en/of Latijn (klik hier voor de lessentabellen)

MAVO

Binnen het vmbo biedt het Marnix College uitsluitend de theoretische leerweg aan. We 

spreken nog steeds van mavo. In de loop van het 3e jaar wordt aandacht besteed aan 

beroepsoriëntatie en kiest de leerling een profiel met de daaraan gekoppelde vakken 

en vakken in het vrije deel, naast de vakken in het gemeenschappelijk deel. De meeste 

vakken zullen in 4 mavo beginnen aan het eindexamenprogramma. Om te komen 

tot een verantwoorde keuze zullen docenten, mentoren, decaan en afdelingsleider 

de leerling bijstaan in het keuzeproces. Alle leerlingen van 4 mavo kiezen naast de 

verplichte zes examenvakken een extra vak. 

Leerlingen uit mavo 3 kiezen één vak uit een aanbod van drie mavo Masterclasses: 

ondernemerschap, techniek en ICT of Anglia Engels en nemen dit als een extra vak 

mee naar mavo 4.
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4  Aanmelding, toelating en plaatsing

VAN BRUGKLASLEERLINGEN VOOR EEN NIEUW SCHOOLJAAR

De aanmeldingsprocedure voor nieuwe brugklasleerlingen wordt ieder jaar rond 

december duidelijk zichtbaar en gemakkelijk vindbaar op de website gepubliceerd. 

Leerlingen die voor de brugklassen worden aangemeld na de in deze procedure 

opgenomen laatste mogelijkheid van aanmelding, worden in principe op een wachtlijst 

geplaatst. Indien na afhandeling van de tijdig aangemelde leerlingen nog plaats voor 

leerlingen is binnen de beschikbare personele formatieruimte van de school, worden 

de aanmeldingen van de wachtlijst in volgorde van binnenkomst behandeld. Door de 

toelatingscommissie wordt besloten of de betrokken leerlingen worden toegelaten en 

waar zij vervolgens geplaatst kunnen worden. 

Omdat de adviezen van de basisschool zwaar wegen, komt het niet vaak voor dat 

de toelatingscommissie een leerling weigert. Alleen als de school van oordeel is dat 

de zorgvraag van een leerling zodanig is dat zij de leerling niet goed kan begeleiden, 

weigert de school een leerling. In overleg met de ouders en de leerkracht van groep 

8 wordt dan een plek gezocht die wel passend is. Uiteindelijk wordt de beslissing een 

leerling te weigeren ook in een brief aan de ouders meegedeeld. Die brief komt nooit 

als een verrassing.

VAN LEERLINGEN KLAS TWEE EN HOGER VOOR EEN NIEUW SCHOOLJAAR

Aanmeldingen voor toelating in het nieuwe schooljaar van nieuwe leerlingen voor alle 

andere klassen dan de brugklas worden vanaf 1 maart in principe op een wachtlijst 

geplaatst. Over toelating wordt door de afdelingsleider besloten op grond van de door 

de leerling tot dan toe behaalde prestaties, het advies van de afleverende school en de 

mogelijkheid de leerling te plaatsen zonder dat dit personele gevolgen heeft.

Indien na afhandeling van de uitkomsten van de bevorderingsvergaderingen aan 

het eind van het schooljaar nog plaats voor leerlingen is binnen de beschikbare 

personele formatieruimte worden de aanmeldingen van de wachtlijst in volgorde van 

binnenkomst per afdeling en leerjaar behandeld en wordt besloten of de betrokken 

leerlingen toegelaten en geplaatst kunnen worden. Over toelating wordt door de 

afdelingsleider besloten op grond van de door de leerling tot dan toe behaalde 

prestaties, het advies van de afleverende school en de mogelijkheid de leerling te 

plaatsen zonder dat dit personele gevolgen heeft. 

VAN NIEUWE LEERLINGEN TIJDENS EEN LOPEND SCHOOLJAAR

Aanmeldingen voor directe plaatsing in het lopende schooljaar van nieuwe leerlingen 

voor alle klassen, worden tot 1 maart onmiddellijk behandeld. Over toelating wordt 

door de afdelingsleider beslist op grond van de door de leerling tot dan toe behaalde 

prestaties, het advies van de toeleverende school, de informatie die de ouders 

aanleveren en de mogelijkheid de leerling te plaatsen zonder dat dit personele/

formatieve gevolgen heeft.

KLACHTEN

De school heeft een interne klachtenregeling. U vindt deze op onze website door 

in het hoofdmenu op “organisatie” te klikken en daarna op “klachten”. In gevallen 

waar de klacht niet intern opgelost kan worden, kunt u een beroep doen op de 

geschillencommissie waarbij het Marnix College aangesloten en die te bereiken is via 

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Als vertrouwenspersonen in het kader van de klachtenregeling fungeren mevr. M. 

van den Brink, jeugdverpleegkundige bij de Jeugdgezondheidsdienst, en mevr. C. de 

Graaf. Mevr. van den Brink is gespecialiseerd op het gebied van seksuele intimidatie. 

De inzet van mevr. C. de Graaf is breder. Zij is niet alleen vertrouwenspersoon voor 

medewerkers, maar ook onze Vertrouwenspersoon Integriteit, bij wie mensen melding 

kunnen maken van vermoedens van een misstand. De contactgegevens van de 

vertrouwenspersonen treft u aan achterin deze schoolgids. Daarvoor gaat u naar de 

website van de school, waar u onder de button downloads de schoolgids aantreft met 

daarin de namen en contactgegevens van iedereen die bij de school betrokken is.
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5  Lessentabellen

LESSENTABELLEN ONLINE

De lessentabellen vindt u hier.

MARNIX-UREN BOVENBOUW

Afhankelijk van de vakken en de daarmee samenhangende studielast vullen 

bovenbouwleerlingen een beperkt deel van hun lesuren zelf in. Deze zelf in te vullen 

lesuren worden op school Marnix-uren genoemd. Leerlingen kunnen deze Marnix-uren 

gebruiken om extra hulp te vragen voor een bepaald vak, maar ze mogen ook kiezen 

voor werken in de studiezaal. Alle bovenbouwleerlingen moeten in de gelegenheid 

gesteld worden wekelijks 30 lesuren te volgen. Gemiddeld heeft een vierdeklasser 

26 ingeroosterde lesuren per week. In dat geval moet een leerling vier Marnix-uren 

per week invullen. Leerlingen doen dat door zich via Magister in te schrijven en zo 

hun keuze vast te leggen. Marnix-uren zijn verplichte uren en aanwezigheid wordt 

gecontroleerd.

MARNIX-UREN ONDERBOUW

Leerlingen kunnen begeleid zelfstandig werken in een van onze studiezalen. Het is 

daarnaast ook mogelijk deel te nemen aan ons verrijkend aanbod. Leerlingen hebben 

keuze uit  verschillende Marnix-modules. 

In vwo4 kiezen de leerlingen uit de vakken Chinese taal en cultuur, food issues en 

communicatievaardigheden/communication skills.
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6  Dagelijkse gang van zaken

HUISVESTING

Het Marnix College is gevestigd in twee gebouwen, tegenover elkaar gelegen. 

Terwille van de overzichtelijkheid en de kleinschaligheid zijn de klassen 1 en 2 

gehuisvest in het Juniorgebouw (Prins Bernhardlaan 25). Bij dat gebouw liggen ook 

de gymnastieklokalen en het sportveld. De 3e en hogere klassen hebben les in het 

hoofdgebouw (Prins Bernhardlaan 30).

FIETSENSTALLING EN GARDEROBE

De leerlingen van klas 1 en 2 stallen hun fiets uitsluitend in de aparte fietsenstalling 

achter het Juniorgebouw. De leerlingen van het hoofdgebouw stallen hun fietsen (en 

bromfietsen) uitsluitend in de fietsenstalling op het plein achter de school. Wij dringen 

er op aan dat leerlingen hun fiets op slot zetten. 

Het is verstandig jassen, gymkleding en andere bezittingen te merken. Verder is het 

zaak om in de garderobe niets waardevols in de jaszakken achter te laten! De school is 

niet aansprakelijk voor beschadiging of verdwijning van bezittingen van leerlingen.

KANTINE

In beide gebouwen kunnen leerlingen tijdens de pauzes en in tussenuren in de aula 

verblijven. De school verkoopt in de pauzes allerlei drankjes en etenswaren aan 

leerlingen. Op school kan alleen met pin worden betaald. Leerlingen ervaren zo ook op 

school dat pinnen een veilige, eenvoudige en snelle manier van betalen is. 

Geregeld vragen ouders ons het aanbod in de kantine zo bij te stellen, dat er 

uitsluitend gezonde snacks te koop zijn. De school heeft dat ook een aantal malen 

geprobeerd, zonder het beoogde resultaat. Als leerlingen op school niet kunnen kopen 

wat ze hebben willen, springen ze en masse op de fiets of steken op uiterst 

gevaarlijke plaatsen de twee spoorlijnen in de buurt van onze gebouwen over om naar 

supermarkten, snackbars of fast-foodketens te gaan. Voor de schoolleiding leverde dit 

een enorm dilemma op: proberen leerlingen zoveel mogelijk op school te houden en 

in het aanbod een beetje tegemoetkomen aan de wensen van leerlingen, of daar een 

uitsluitend gezonde koers varen met een aanzienlijk risico op ongelukken die wellicht 

te voorkomen waren geweest. 

We hebben voor de veilige route gekozen: ons aanbod in de aula’s is ruim maar 

wordt voortdurend een beetje bijgestuurd, er wordt absoluut niet gefrituurd, er is 

voor elk wat wils opdat we zoveel mogelijk leerlingen in huis houden. Er is natuurlijk 

wel een grens aan wat we als school kunnen doen. Als de ijs- of fritesverkoper met 

ventvergunning op de openbare weg zijn kar voor de school parkeert of als leerlingen 

via internet snacks bestellen en op school laten bezorgen, staat de school machteloos. 

Wij besteden in ons onderwijs aandacht aan gezonde voeding en het belang van 

bewegen en hopen dat ouders met hun kinderen ook het gesprek blijven voeren over 

gezond eten, een gezonde leefstijl en voedsel(verspilling).

CAMERATOEZICHT

Om de veiligheid van leerlingen en hun bezittingen te bevorderen is er op diverse 

plaatsen in de school cameratoezicht. De camera’s zijn zichtbaar opgehangen. De 

beelden van de camera’s worden gedurende een beperkte tijd bewaard. U kunt het 

reglement Cameratoezicht Marnix College vinden op onze website bij “downloads”.

BENODIGDHEDEN

Wij gaan er van uit dat iedere leerling in het bezit is van een stevige tas of rugzak, pen, 

potlood, een agenda en een aantal schriften.

LEERLINGENPASJE

Iedere leerling krijgt in het begin van het schooljaar een schoolpasje. Dit pasje is o.a.  

nodig om schoolfeesten te kunnen bezoeken en om boeken te lenen bij de mediatheek 

of de conciërge. De leerling dient op school het pasje altijd bij zich te hebben.

LESUITVAL

Wanneer een les komt te vervallen, wordt dit door de roostermaker bekend gemaakt 

in Magister. Voor de klassen 1 en 2 wordt eerst geprobeerd door roosteraanpassing 

een tussenuur op te vullen. Resterende tussenuren worden in klas 1 en 2 

waargenomen door een vervangende docent. In het hoofdgebouw zijn voor de 

leerlingen werkplekken beschikbaar. Voor weken waarin grote aantallen leerlingen 

werkweken, schoolexamens en/of excursies hebben, kunnen voor de overige 

leerlingen de roosterconsequenties dusdanig zijn dat voor hen tijdelijk een aangepast 

rooster wordt gemaakt. Bij wijze van pilot houden we ook in een aantal groepen 

driehoeksgesprekken; de leerling neemt hier het voortouw en bespreekt met zijn 

ouders en zijn mentor zijn ontwikkeling.

BEELDRECHT

Regelmatig worden van tal van activiteiten van onze leerlingen foto’s en filmpjes 

gemaakt. Deze foto’s en filmpjes worden veelal gepubliceerd op onze website. Wij 

vragen ouders van leerlingen jonger dan 16 of zij daarmee akkoord gaan. Leerlingen 

van 16 en ouder mogen zelf toestemming geven en daarom benaderen wij hen 

rechtstreeks. Wij respecteren de gemaakte keuzes. 
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ABSENTIES

Iedere leerling is verplicht de volgens het rooster voorgeschreven lessen te volgen. 

Absenties worden vooraf telefonisch door ouders/verzorgers gemeld. Dit is op 

schooldagen mogelijk vanaf 07.30 uur. Meerderjarige leerlingen kunnen zelf bellen als 

ze daarvoor een regeling met hun afdelingsleider hebben getroffen. 

Een leerling die in de loop van een lesdag ziek naar huis gaat, meldt zich eerst 

af bij de conciërge. Bij ongeoorloofde absentie is de school verplicht om de 

leerplichtambtenaar in te schakelen. Indien een leerling herhaaldelijk afwezig is 

tijdens een toets, kan één van de verzuimcoordinatoren de leerling en/of zijn ouders 

uitnodigen voor een gesprek.

KLUISJES

Voor het opbergen van jas, bromfietshelm, gymkleding en andere zaken zijn in beide 

gebouwen kluisjes te huur. Ook hier geldt dat een ieder verantwoordelijk is voor de 

eigen bezittingen. De schoolleiding behoudt zich het recht voor een kluisje (onaan- 

gekondigd) te openen als zij dat nodig acht.

STRAFFEN

Een leerling die spijbelt, krijgt corvee. Een leerling die uit de les verwijderd wordt, moet 

zich meteen melden bij de conciërge. Later volgt een gesprek met de afdelingsleider. 

Deze kan een straf opleggen. Het kan voorkomen dat een leerling één of meer 

dagen van school wordt verwijderd. Bij elke verwijdering krijgen de ouders bericht. 

Bij verwijdering voor meer dan één dag wordt de Inspectie van het Onderwijs 

geïnformeerd. 

Een leerling die zich bij het maken van repetities, toetsen, werkstukken, verslagen, 

profielwerkstukken e.d. schuldig maakt aan fraude krijgt voor dat werk het cijfer 1 

toegekend.

RAPPORTAGE EN OUDERAVONDEN

Ouders hebben gedurende het schooljaar te allen tijde toegang tot het 

leerlingadministratieprogramma Magister om kennis te nemen van de resultaten van 

hun kinderen. Een aantal maal per jaar wordt hen specifiek gevraagd om dat te doen. 

Aan het eind van het schooljaar, vlak voor de zomervakantie, wordt aan alle leerlingen 

een schriftelijk eindrapport uitgereikt. 

In de eerste helft van het schooljaar nodigen de mentoren van alle klassen de ouders 

uit voor een gesprek. De ouders van de leerlingen in 4 havo en 4, 5 vwo  worden 

jaarlijks twee keer door de mentor uitgenodigd. 

In november en maart worden ouders per e-mail uitgenodigd zich via Magister in te 

schrijven voor ouderspreekavonden. Ouders kunnen per kind maximaal drie docenten 

spreken. Wij willen graag dat onze leerlingen dan met hun ouders meekomen. 

In de klassen 1 t/m 4 worden in de loop van het schooljaar ouderavonden 

georganiseerd over algemene onderwerpen of over de profielkeuze.

Bij wijze van pilot houden we ook in een aantal groepen driehoeksgesprekken; de 

leerling neemt hier het voortouw en bespreekt met zijn ouders en zijn mentor zijn 

ontwikkeling.

VERLOF BUITEN SCHOOLVAKANTIES

Een verzoek om vakantieverlof (buiten de schoolvakanties) dient minimaal zes 

weken van tevoren schriftelijk bij de afdelingsleider te worden ingediend en kan 

slechts worden ingewilligd indien het gaat om een verlofaanvraag voor maximaal 10 

schooldagen. 

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties mag maximaal één keer per jaar worden 

verleend en kan alleen verleend worden als één van de ouders een zodanig beroep 

heeft dat hij/zij in de schoolvakantieperiode niet op vakantie kan. Het formulier 

waarmee dit verlof aangevraagd wordt, kunnen ouders opvragen bij de afdelingsleider.

Als ouders bezwaar hebben tegen een eventuele afwijzende beslissing van de 

afdelingsleider, kunnen zij in beroep gaan bij de rector. 

Wanneer zich gewichtige (familie-) omstandigheden voordoen, kan de school verlof 

verlenen. Het verdient aanbeveling in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk 

contact te zoeken met de afdelingsleider.

ALCOHOLBELEID

Er wordt tijdens geen enkel schoolfeest - of enige andere festiviteit van het Marnix 

College waar leerlingen bij betrokken zijn - alcohol verkocht en/of aangeboden. 

Daarnaast worden, om het alcoholvrije karakter van alle schoolfestiviteiten zo goed 

mogelijk te kunnen garanderen, leerlingen die voorafgaande aan enig schoolfeest 

alcohol hebben gedronken, niet toegelaten tot dat schoolfeest. Daartoe worden 

alle leerlingen bij de ingang van dat schoolfeest beoordeeld op vermoedelijk 

alcoholgebruik. Indien het vermoeden bestaat dat een leerling inderdaad alcohol 

heeft gebruikt, wordt een alcoholtest afgenomen. Indien bij een leerling een 

alcoholpromillage van 0.1 promille of hoger wordt vastgesteld, wordt hij/zij definitief 

niet toegelaten tot het schoolfeest. Er wordt telefonisch contact opgenomen met de 

ouders/verzorgers van de leerling alvorens de leerling wordt weggestuurd.

Ook bij leerlingen van wie tijdens het schoolfeest zelf het vermoeden van 

alcoholgebruik bestaat, wordt een alcoholtest afgenomen. Indien een leerling een 

alcoholpromillage van 0.1 promille of hoger heeft, wordt hij definitief verwijderd van 

het schoolfeest. Er wordt telefonisch contact opgenomen met de ouders/verzorgers 

van de leerling alvorens de leerling wordt weggestuurd.

In bovengenoemde gevallen geldt dat de betreffende leerling een jaar lang niet meer 

toegelaten zal worden tot schoolfeesten. De afdelingsleider stelt de ouders/leerling 

daarvan per e-mail op de hoogte.

Verder behoudt de school zich het recht voor voorafgaande aan leerlingfeesten 

en -festiviteiten kluisjes van leerlingen steekproefsgewijs te doorzoeken, zoals ook 

andere ruimtes in de schoolgebouwen eventueel op de aanwezigheid van alcoholische 

dranken doorzocht kunnen worden. Indien er alcoholhoudende drank in een kluisje 

van een leerling wordt aangetroffen, wordt de betreffende leerling niet toegelaten 

tot het betreffende feest. Er wordt contact opgenomen met de ouders van de 

betreffende leerling om hen hiervan op de hoogte te brengen. De afdelingsleider van 

de betreffende leerling wordt op de hoogte gebracht.

ROKEN

Onze schoolgebouwen en terreinen zijn volledig rookvrij.
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7  Bijzondere schoolactiviteiten

Vanzelfsprekend vormt het onderwijs het belangrijkste programmapunt binnen de 

school. Daarnaast wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd die vaak een 

ontspannend dan wel een inspannend karakter hebben. Deze activiteiten vormen een 

waardevolle aanvulling op het lesprogramma. Zij hebben behalve een educatieve ook 

een culturele en sociale functie.

HUMANITAIR PROJECT

Onze school zet zich al jaren in voor steun aan een humanitair project en incidenteel 

zijn er bijzondere financiële acties. In het kader van global awareness brengen we 

samen geld bijeen voor een steeds wisselend goed doel, terwijl de derdeklassers in het 

kader van Cross Your Borders een project uitvoeren met betrekking tot microkrediet. 

In het schooljaar 2022-2023 ondersteunen wij de Stichting Paymaan: www.facebook.

com/stichtingpaymaan

EXCURSIES, REIZEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN

De brugklassers leren de school kennen tijdens de begroetingsdag.  

Alle tweede klassen mavo, havo, atheneum en gymnasium hebben in het najaar 

een introductie-activiteit. Daarnaast worden ieder jaar verschillende excursies 

georganiseerd naar musea, theaters, dierentuinen etc. 

In het najaar maken de 5 vwo- en 4 havo-leerlingen een culturele of sportieve reis 

waarbij ze kunnen kiezen uit diverse reisbestemmingen in binnen- en buitenland. 

De leerlingen van 4 mavo maken een stedenreis. Het gymnasium en de tweetalige 

afdelingen hebben een eigen reis- en activiteitenprogramma. Of deze reizen in het 

schooljaar 2022-2023 doorgang kunnen vinden, is de vraag. De corona-pandemie 

speelt daarbij een rol, en ook de gewijzigde wetgeving m.b.t. ouderbijdragen.

INTERNATIONALISERING

Het Marnix College kent sinds 1994 een programma van internationalisering. 

Internationalisering is het leggen en onderhouden van contacten met (ongeveer 

gelijkgestemde) scholen in verschillende landen. Het doel van de internationalisering 

is de leerlingen voor te bereiden op een leven als burger in the global village. De 

leerlingen leren open te staan voor andere culturen. Omgaan met andere jongeren 

uit diverse landen en het oefenen in communicatie met hen biedt de gelegenheid de 

eigen waarde-oordelen te toetsen aan die van anderen in andere omstandigheden. 

Bovendien vormt de internationalisering op het Marnix College een goede 

voorbereiding op de latere studietijd. Het Marnix College heeft partnerscholen in een 

aantal landen. De school streeft ernaar dat elke leerling tenminste eenmaal in zijn of 

haar schoolcarrière deelneemt aan een internationaliseringsproject, maar is voor het 

realiseren van die ambitie afhankelijk van de mogelijkheden die onze partnerscholen 

ons bieden.

GANOTEON

Het Marnix College heeft altijd een bloeiend cultureel leven gekend, waar leerlingen 

ook aan bijdragen door het organiseren van allerlei evenementen. Van oudsher 

worden al deze evenementen georganiseerd door de leerlingenvereniging Ganoteon.

De organisatie van evenementen zoals leerlingfeestavonden, cabaretvoorstellingen, 

theatervoorstellingen, filmavond, muziekavonden, Open Podium, etc., ligt in handen 

van Ganoteon, dat wordt bijgestaan door docenten. 

Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

18 19

http://www.facebook.com/stichtingpaymaan/
http://www.facebook.com/stichtingpaymaan/


8  Begeleiding

Aan onze leerlingen worden hoge eisen gesteld en het spreekt niet vanzelf dat elke 

leerling zomaar aan die eisen kan voldoen. Daarom wordt door de school op diverse 

fronten hulp en begeleiding geboden.

MENTORAAT

Iedere klas of groep heeft een eigen mentor. In september stelt deze mentor zich per 

e-mail voor aan de ouders. Bovendien zijn er mentorspreekavonden. De brugklassers 

krijgen studielessen waarin hun geleerd wordt hoe ze hun werk moeten aanpakken. 

Alle klassen kennen mentoruren, waarin de klassenmentoren hun leerlingen 

individueel of in groepjes kunnen begeleiden.

STEUNLESSEN BRUGKLAS

Voor leerlingen van de brugklassen die met bepaalde vakken moeite hebben, zijn er 

vanaf de herfstvakantie steunlessen voor Nederlands, Frans, Engels en wiskunde. 

HUISWERKBEGELEIDING

Als het huiswerk maken problemen oplevert, kunnen leerlingen huiswerkbegeleiding 

krijgen.  Dit gaat in overleg met de mentor. Leerlingen uit klas 1 en 2 kunnen voor 

huiswerkbegeleiding terecht in de studiezaal van het juniorgebouw; leerlingen uit klas 

3, 4, 5 en 6 kunnen naar de studiezaal in het hoofdgebouw. 

De huiswerkbegeleiding wordt georganiseerd door twee onderwijsassistenten. Er zijn 

per groep minimaal drie begeleiders aanwezig om te helpen bij het maakwerk, leren 

leren, het plannen, het overhoren etc. De huiswerkbegeleiding wordt georganiseerd 

van maandag t/m donderdag vanaf 13.40 tot 15.55 uur. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. 

BEGELEIDERS TAAL EN REKENEN

Leerlingen met een achterstand op het gebied van taal en rekenen kunnen terecht bij 

de begeleiders taal en rekenen. Zij ondersteunen ook leerlingen die voor de toelating 

tot het HBO taal- en/of rekentoetsen moeten afleggen.

REMEDIAL TEACHING

Twee specialisten geven remedial teaching aan dyslectische leerlingen, d.w.z. 

leerlingen die woordblind zijn of door een andere oorzaak een achterstand hebben op 

het gebied van spellen of lezen. De brugklassers krijgen in het begin van het schooljaar 

een test aan de hand waarvan de remedial teacher vaststelt wie er voor de extra lessen 

in aanmerking komt. Deze lessen vallen voor het grootste gedeelte onder schooltijd, 

ze worden gegeven aan kleine groepjes - of aan individuele leerlingen - en zijn niet 

verplicht. Ook andere leerlingen kunnen profiteren van deze extra begeleiding. 

Contact met de remedial teachers zal dan in de meeste gevallen via de afdelingsleider 

of een docent gelegd worden.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Leerlingen kunnen in hun functioneren sterk belemmerd worden door persoonlijke 

problemen die samenhangen met school of met thuis. Voor hen bestaat de 

mogelijkheid tot individuele begeleiding door dhr. H. Pongers en mevr. S. Bokdam. 

Deze speciale leerlingbegeleiders verzorgen ook trainingen in het verminderen van 

faalangst of examenvrees.

PASSEND ONDERWIJS

Met de invoering van Passend Onderwijs is er veel veranderd in het Nederlandse 

voortgezet onderwijs, maar veel bleef ook hetzelfde.  Dat geldt ook voor het Marnix 

College. Alle leerlingen die zich bij ons aanmelden met een helder advies voor 

vmbo-t (mavo), havo, atheneum of gymnasium, ondersteund door de scores die de 

leerling in de laatste jaren van het basisonderwijs heeft behaald op de toetsen van 

het CITO-leerlingvolgsysteem (de LVS-scores) zijn in principe welkom. De leerlingen 

die wij goed kunnen begeleiden en ondersteunen, worden vervolgens door ons 

aangenomen en geplaatst in de brugklas die het beste bij hen past. Dat is de taak en 

verantwoordelijkheid van onze toelatingscommissie. Welke leerlingen wij goed kunnen 

begeleiden en ondersteunen, is af te leiden uit ons schoolondersteuningsprofiel. (Zie 

ook de website bij “downloads”.) Zo’n ondersteuningsprofiel heeft iedere school in 

Nederland en is bedoeld om duidelijk aan te geven welke ondersteuning een school 

kan bieden. In een enkel geval gaat de ondersteuningsbehoefte van een leerling onze 

mogelijkheden te boven. Dan gaan we via het Samenwerkingsverband VO Gelderse 

Vallei op zoek naar een extra ondersteuningsaanbod binnen of buiten het Marnix 

College. Dat is de praktische vertaling van onze zorgplicht. Die zorgplicht houdt ook 

in dat ouders in gevallen waarin het Marnix College niet de geschikte school voor 

hun kind is, geholpen worden bij het zoeken naar een school in de regio die wel de 

ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. Zo komen ouders en leerlingen 

niet tussen de wal en het schip.

BIJZONDERE FACILITEITEN

Soms heeft een leerling bijzondere faciliteiten nodig om het onderwijs op onze 

school met succes te kunnen volgen. Bij het verlenen van die faciliteiten volgen wij de 

adviezen van gecertificeerde deskundigen, zolang die adviezen zich binnen de grenzen 

van de bestaande wet- en regelgeving voor het voortgezet onderwijs bevinden.
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DECANEN

In het geheel van de begeleiding nemen de decanen, mevrouw van Iersel en mevrouw 

de Man, een speciale plaats in. De decanen begeleiden de leerlingen bij hun keuze 

van studie, beroep en plaats in de maatschappij. Zij doen dat natuurlijk niet alleen. 

Samen met de leerlingen, vakdocenten en mentoren geven zij vorm en inhoud aan het 

keuzeproces. De leerlingen kunnen met hen een afspraak maken voor een gesprek 

over hun vakken en plannen, maar ze kunnen er ook terecht voor informatie over 

opleidingen, adressen, specifieke toelatingseisen, studiefinanciering, enz. Ook de 

ouders kunnen zich altijd wenden tot de decanen voor informatie of een afspraak voor 

een wat langer gesprek.

ZORGADVIESTEAM

De school heeft een zgn. zorgadviesteam (ZAT). Eens per 6 weken vindt er een 

bijeenkomst plaats waarin leerlingen met problemen kunnen worden ingebracht en 

besproken door een team waarin interne en externe deskundigen zitting hebben. Doel 

van deze bijeenkomsten is advies geven voor verdere begeleiding, mogelijkheden voor 

eventuele doorverwijzing bekijken en afspraken maken voor de coördinatie.

SCHOOL EN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen 

van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk.

In het voortgezet onderwijs krijgen jongeren standaard twee onderzoeken, één in de 

onderbouw en één in de bovenbouw. De onderzoeken zijn bedoeld om stil te staan bij 

de gezondheid en het leven van een jongere op school, thuis en in de vrije tijd. In de 

tweede en vierde klas wordt er in klassenverband digitaal  een vragenlijst afgenomen. 

De JGZ-medewerker voert aan de hand van deze ingevulde vragenlijst en eventuele 

signalen van de mentor een gesprek met de jongere.

Ouders/verzorgers zijn bij de onderzoeken niet aanwezig. Als zij vragen hebben over 

de gezondheid, emoties, relaties, seks, alcohol of drugs of enig ander onderwerp, dan 

kunnen ouders hun vragen aan de medewerkers van JGZ stellen. 

Alle jongeren uit alle klassen van de school kunnen met vragen altijd terecht bij de JGZ. 

Een afspraak kan gemaakt worden met de jeugdverpleegkundige of met de jeugdarts. 

De jongere zelf kan dat doen, maar ook zijn/haar ouders, of de school.

Contact met JGZ kan gelegd worden via een e-mail, de telefoon of de website. 

Stuur een e-mail naar: jgz@vggm.nl, bel 0800-8446000 of ga naar www.JouwGGD.nl.

M@ZL

De scholen in de Gelderse Vallei, waaronder dus ook het Marnix, gaan schoolverzuim 

intensiever volgen. Dat doen we, omdat we weten dat leerlingen die veelvuldig 

verzuimen een groter risico lopen om op een lager onderwijsniveau terecht te komen 

en een groter risico lopen op ongediplomeerd schoolverlaten. 

Bij het intensief volgen van schoolverzuim gaan de scholen in de Gelderse Vallei, 

ondersteund door de gemeenten, gebruik maken van een beproefde methodiek 

die de naam M@zl gekregen heeft. M@zl staat voor Medische Advisering van de 

Ziekgemelde Leerling. De m@zl-methodiek heeft in het zuiden van het land, waar 

er al langer mee gewerkt wordt, goede resultaten opgeleverd. Scholieren met 

(verhoogd) ziekteverzuim komen snel in beeld en worden dan begeleid, waardoor 

het ziekteverzuim kan worden teruggedrongen en langdurig thuiszitten en voortijdig 

schoolverlaten kan worden voorkomen. Schoolmedewerkers en jeugdartsen hebben 

samen aandacht voor de leerling die meer dan gemiddeld ziek gemeld wordt. De 

onderlinge samenwerking wordt vastgelegd in het schoolverzuimbeleid, waarin ook 

de rol van de leerplichtambtenaar wordt beschreven. In veel situaties is het verzuim 

gezondheid-gerelateerd, maar het is ook mogelijk dat verzuim veroorzaakt wordt door 

psychosociale factoren die, met een vroegtijdige signalering en interventie, goed te 

beïnvloeden zijn.

HOE GAAN DE SCHOLEN TE WERK?

Als ouder zult u bij regelmatige en/of langdurige ziekmelding van uw kind betrokken 

worden bij het bespreken van zijn/haar ziekteverzuim. Tevens zult u, naast de mentor 

en verzuimcoӧrdinatoren , in een vroeg stadium in gesprek gaan met de jeugdarts die 

aan onze school verbonden is. Er wordt met alle betrokkenen gezamenlijk een plan van 

aanpak gemaakt, dat uitgevoerd en gemonitord wordt. Leerlingen met ziekteverzuim 

blijven in beeld bij school en jeugdgezondheidszorg totdat het beter gaat. Op die 

manier hopen de scholen samen met de ouders hun leerlingen te begeleiden naar een 

gezonde en verantwoorde schoolgang.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u graag naar www.ncj.nl/mazl.
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PEST-COÖRDINATOR

Keer op keer blijkt uit onze leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoeken dat het 

Marnix College een zeer veilig schoolklimaat kent. Toch kan het voorkomen dat een 

leerling gepest wordt. De leerling kan dan altijd een beroep doen op de medewerkers 

van de school, de mentor voorop. Om onze inspanningen op het gebied van pest-

preventie en sociale veiligheid te coördineren hebben we een pest-coördinator 

aangewezen in de persoon van dhr. L.A. Hoogteijling.

MEDIATHEEK

Het Marnix College beschikt over een goed geoutilleerde mediatheek. Alle leerlingen 

kunnen hier rustig werken, gebruik maken van de computers en materialen lenen. We 

beschikken over boeken, luisterboeken en computers met diverse databanken. Verder 

kan er geprint en gekopieerd worden en werkstukken kunnen worden ingebonden. 

Ook kunnen boeken via andere bibliotheken geleend worden. De mediatheek is op 

maandag en vrijdag open van 9.30 uur tot 13.00 uur en op dinsdag, woensdag en 

donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

De online-catalogus van de mediatheek is te vinden op de webpagina van de 

mediatheek marnixcollege.auralibrary.nl. Materialen kunnen via de mediatheek-

app thuis verlengd en/of gereserveerd worden. Ook kunnen leerlingen via de app 

materialen lenen en zoeken in de catalogus van de mediatheek. Er worden alleen 

boeken uitgeleend op vertoon van de eigen schoolpas/app. Ook voor het gebruik 

van de computers in de mediatheek is het aanmelden met de eigen schoolpas/app 

noodzakelijk. 

Wanneer een boek te laat wordt ingeleverd, is de boete € 0,10 per schooldag per boek.  

Als het geleende materiaal zoek raakt of beschadigd raakt, wordt de 

vervangingswaarde in rekening gebracht. 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen is het e-mailadres: 

mediatheek@marnixcollege.nl

9  Informatievoorziening gescheiden ouders

DOEL VAN HET PROTOCOL

De school informeert u als ouders graag over de vorderingen en het welzijn van uw 

kind.  Ons uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop staat en dat dat belang 

er in het algemeen het meest mee gediend is als beide ouders goed op de hoogte zijn 

van de vorderingen van hun kind en van wat er op school gebeurt. In dit protocol geven 

wij aan hoe wij gescheiden ouders informeren. Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend 

de wet en dat betekent dat wij als uitgangspunt hebben dat ouders alle relevante 

informatie over hun kind met elkaar delen.

Klik hier voor het protocol.
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10   Vakanties en lestijden

VAKANTIEROOSTER

In het schooljaar 2022-2023 vallen de vakanties op de volgende data:

Herfstvakantie:  24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie:  26 december t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie:  27 februari t/m 3 maart 2023

Tweede Paasdag:  10 april 2023

Meivakantie:  24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart:  18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag:  29 mei 2023

Zomervakantie:  10 juli t/m 18 augustus 2023

STUDIEDAGEN (LEERLINGEN LESVRIJ):

maandag 31 oktober 2022

maandag 9 januari 2023

vrijdag 24 februari 2023 

Op die dagen volgen de leerlingen geen lessen.

LESTIJDEN ROOSTER

Een lesdag ziet er als volgt uit 

1e uur  08.20 - 09.05 uur

2e uur  09.05 - 09.50 uur

3e uur  09:50 - 10.35 uur

1e pauze 10.35 - 10.55 uur

4e uur  10.55 - 11.40 uur

5e uur  11.40 - 12.25 uur

2e pauze 12.25 - 12.55 uur

6e uur  12.55 - 13.40 uur

7e uur  13.40 - 14.25 uur

8e uur  14.25 - 15.10 uur

9e uur  15.10 - 15.55 uur

11   Financiën, verzekeringen en reglementen

OUDERBIJDRAGEN

Het Marnix College ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen een bekostiging voor het 

exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede 

aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze 

bekostiging niet. Daarom vragen wij ouderbijdragen. We 

kennen vier soorten ouderbijdragen: een algemeen gedeelte 

dat voor alle leerlingen hetzelfde is, een onderwijsgerelateerd 

gedeelte dat per leerjaar verschillend is en afhankelijk van de 

vakken die een leerling volgt, een bijdrage voor eventuele 

excursies en reizen, en, ten slotte, een tto-bijdrage voor de 

leerlingen die tweetalig onderwijs volgen. Alle bijdragen zijn 

vrijwillig.

1. ALGEMENE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2022 - 

2023 

Het Marnix College heeft als doel de leerlingen zo goed 

mogelijk voor te bereiden op hun loopbaan en leven. Om 

dat mogelijk te maken, bieden wij kwalitatief goed onderwijs 

met ruime keuzemogelijkheden in een prettige, veilige 

leeromgeving. Omdat wij twee gebouwen hebben, kunnen wij 

speciaal de leerlingen in de onderbouw een veilige start bieden 

op hun pad naar volwassenheid.
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HOOGWAARDIGE FACILITEITEN 

We beschikken over de volgende, hoogwaardige faciliteiten:  

• Twee mooi vormgegeven gebouwen, voorzien van moderne digitale middelen;  

•  Beide gebouwen worden beheerd door een team van ondersteunende 

medewerkers met oog voor de leerlingen;  

• Sportvelden en sportzalen, in en naast de school, en prachtige aula’s waar 

leerlingen kunnen pauzeren.  

AANDACHT VOOR KUNST EN CULTUUR 

We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur en hebben speciaal hiervoor 

ingerichte faciliteiten. Voorbeelden zijn: 

• De verschillende kunstvormen waaruit leerlingen kunnen kiezen; 

• De praktijklokalen voor de vakken theater en podiumexpressie, beeldende 

vorming en muziek; 

• Onze professionele regisseur met wie leerlingen theater maken in een echt 

theater; 

• De vooropleidingstrajecten voor het conservatorium en de kunstacademie.  

COMMUNICATIE 

Daarnaast vinden we communicatie met leerlingen en ouders/verzorgers belangrijk. 

Hiervoor investeren we veel in eigentijdse communicatiemiddelen.

Goede voorbeelden hiervan zijn:   

• De website; 

• Het magazine Marnix Motief; 

• Voorlichtingsmateriaal; 

• Nieuwsbrief Marnix update.

BETALING OUDERBIJDRAGE 

Voor alle ouderbijdragen geldt dat ze vrijwillig zijn. Dat is bedoeld om er voor te 

kunnen zorgen dat ook leerlingen met minder draagkrachtige ouders toegang hebben 

tot alle faciliteiten en aan alle activiteiten mee kunnen doen. Tegelijkertijd zal iedereen 

kunnen begrijpen dat we ons huidige voorzieningenniveau en ons ruime aanbod van 

reizen, excursies en projecten niet in stand kunnen houden als te veel ouders er voor 

kiezen de bijdragen niet te betalen. 

We hebben besloten reizen en excursies alleen nog te organiseren als meer dan 98% 

van de ouders van de deelnemers schriftelijk heeft toegezegd de factuur te zullen 

betalen. Zodra de betalingsbereidheid van ouders voor wat betreft de ouderbijdragen 

onder de 98% zakt, zal de school helaas moeten besluiten haar aanbod te verkleinen. 

Het spreekt voor zich dat we hopen dat onze ouders solidair zijn en de bijdragen blijven 

betalen.  

Als u als ouder aangeeft dat u bereid bent de gevraagde bijdrage te betalen, dan 

mogen wij als school daadwerkelijk rekenen op uw bijdrage en u, in een uiterste geval, 

manen tot betaling.
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gebeurd is, dan worden aan de ouders van de leerling de aanschafkosten van het 

werkboek in rekening gebracht.

Het Marnix College ontvangt soms verzoeken van ouders om aan hun kind een (deel 

van een) tweede boekenpakket ter beschikking te stellen. De redenen daarvoor 

kunnen heel uiteenlopend zijn. Het kan gaan om kinderen met fysieke klachten, 

kinderen die de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader wonen, 

kinderen die klein zijn en die moeite hebben met het dragen van de boeken etc.

De school wordt bekostigd voor één set leermiddelen per kind. Die set stellen we 

dan ook - uiteraard kosteloos - ter beschikking aan de leerlingen. Als ouders een (deel 

van een) tweede boekenpakket willen, dan moeten zij voor de aanschaf daarvan zelf 

zorgdragen. De school kan de ouders daarbij niet van dienst zijn.

LAPTOP VIA THE RENT COMPANY

Tijdens de corona-crisis hebben we de waarde van digitale middelen in ons onderwijs 

leren kennen. Op afstand werkend konden we kennis delen en samenwerken, en we 

hebben ervaren dat dat wat toevoegt aan ons onderwijs. 

Op school zijn nog steeds computerruimtes en laptopkarren beschikbaar. Dat houden 

wij in stand, omdat wij niemand willen en mogen verplichten tot de aanschaf van een 

laptop. Tegelijkertijd willen wij ouders en leerlingen de mogelijkheid bieden een laptop 

te huren/kopen tegen een aantrekkelijke prijs, waarbij er service wordt geboden via 

school, mocht er wat mis zijn met de laptop. The Rent Company biedt laptops te huur 

of te koop aan, met daarbij het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en 

schade- en diefstaldekking. Daarmee bent u altijd verzekerd van een werkende laptop.

Op de website van de school vindt u extra informatie over het aanbod van The Rent 

Company.

VERZEKERINGEN

De school gaat ervan uit dat de leerlingen via het gezin minimaal WA verzekerd zijn. 

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De dekking geldt 

gedurende de schoolactiviteiten, alsmede gedurende 1 uur hiervoor of hierna, of 

zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van schoolactiviteiten vergt. 

De verzekering geeft in bepaalde gevallen een aanvullende vergoeding voor zover de 

ziektekostenverzekeraar de medische kosten niet volledig vergoedt.

De school heeft geen doorlopende reisverzekering voor schoolactiviteiten afgesloten. 

Wij adviseren daarom  leerlingen geen waardevolle zaken mee te nemen op reizen en 

excursies.

Mocht er iets fout gaan, dan is het (om een aanspraak op een vergoeding door enige 

verzekering te kunnen maken) belangrijk om een “voorval/ongeval” direct te melden. 

Zodat de school het voorval/ongeval direct kan registreren. Een aanvraag voor een 

vergoeding kan op een later tijdstip ingediend worden. Overigens is de school geen 

partij in de verdere afhandeling tussen u en de verzekeraar.

Reizen, excursies e.d. zijn schoolactiviteiten waarbij in principe bovenomschreven 

verzekeringen van toepassing zijn. Wilt u toch bv. bagage verzekeren, dan dient u 

hiervoor zelf zorg te dragen. 

Mocht er iets fout gaan, denk dan t.b.v. de verzekering aan het aanvragen van een 

doktersverklaring en/of van een bewijs van aangifte bij de politie.

REGLEMENTEN EN PROTOCOLLEN

U kunt op de website bij “downloads” verschillende documenten en reglementen 

terugvinden.

2. ONDERWIJSGERELATEERDE BIJDRAGE

Met de onderwijsgerelateerde ouderbijdrage bekostigen wij zaken die strikt 

genomen niet noodzakelijk zijn, maar die waarde en kwaliteit toevoegen aan ons 

onderwijs. Een voorbeeld: leerlingen doen in ons bètalab en tijdens de vaklessen 

allerlei onderzoekjes waarvoor we levensecht onderzoeksmateriaal inkopen. Denk 

aan dierlijk materiaal, levensmiddelen, bloemen. Daardoor wordt het onderwijs 

aanschouwelijker en effectiever. Ook de LO-activiteiten in de examenklassen, 

waarvoor onze leerlingen buiten de school kennis maken met sporten die wij binnen 

de school niet kunnen bieden, worden op deze manier deels gefinancierd. Een laatste 

voorbeeld: om te voorkomen dat elke derdeklas leerling bij het vak scheikunde zijn 

eigen laboratoriumjas, veiligheidsbril, reageerbuisjes en chemicaliën mee moet nemen, 

kopen wij die als school in.  

 

3. REIZEN EN EXCURSIES

Als we reizen of excursies organiseren waar uw kind aan meedoet, ontvangt u  

daarvoor apart een factuur.

4. TTO-BIJDRAGE

TTO-scholen mogen van het ministerie van OCW een tto-bijdrage vragen. Die bijdrage 

is, net als alle andere bijdragen die we van ouders vragen, vrijwillig. Ze wordt gebruikt 

om het tweetalige onderwijsprogramma voor een gedeelte te kunnen financieren. 

De hoogte van de ouderbijdrage voor tweetalig onderwijs is voor het schooljaar 

2022-2023 vastgesteld op € 500,-. Mocht deze tto-bijdrage uw draagkracht te boven 

gaan, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie om een passende 

oplossing te zoeken. Gespreide betaling hoort tot de mogelijkheden. Uitgangspunt is 

dat ook onze tto-afdeling voor alle leerlingen toegankelijk is.

Omdat met ingang van het schooljaar 2021-2022 de wetgeving met betrekking 

tot ouderbijdragen gewijzigd is, gaat de school haar werkwijze bijstellen. We 

inventariseren voor de aanvang van het schooljaar of ouders bereid zijn om in het 

nieuwe schooljaar de tto-bijdrage te betalen. Als we weten welk percentage van de 

ouders de bijdrage van € 500,- betaalt, kunnen we het activiteitenoverzicht van het 

volgende schooljaar definitief vaststellen. Dat kan betekenen dat we niet alle geplande 

reizen, excursies, projecten en examens kunnen organiseren en dus een keuze zullen 

moeten maken. Het spreekt voor zich dat we hopen dat ouders solidair zijn en dat we, 

doordat iedereen bijdraagt, ons gebruikelijke programma zullen kunnen uitvoeren.

BETALING

De facturen van de vaste vrijwillige ouderbijdrage worden aan het begin 

van het schooljaar verzonden. De facturen voor de vrijwillige onderwijs- en 

leerjaargerelateerde ouderbijdrage ontvangt u gewoonlijk in november. 

Gaat uw kind op reis of neemt hij/zij deel aan een werkweek, dan ontvangt u daarvoor 

aparte facturen voorafgaand aan de reis. 

Voor de volledigheid merken wij op dat er een coulanceregeling is voor ouders die 

door omstandigheden niet in staat zijn een financiële bijdrage te leveren. De financiële 

administratie van de school kan u daarover informeren. 

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, zal de school rekeningen sturen naar 

de ouder bij wie de leerling volgens de basisregistratie persoonsgegevens woont. 

BOEKEN

De leerlingen krijgen hun boeken in bruikleen van de school. Uiteraard verwachten 

we dat de leerlingen de boeken met zorg behandelen. Boeken dienen te allen tijde 

gekaft te zijn. Voor de zomervakantie worden de boeken weer ingeleverd. Eventuele 

schade of verlies wordt dan in rekening gebracht. Leerlingen krijgen ook een aantal 

werkboeken waarin niet geschreven mag worden. Constateert de school dat dit toch 
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12   Namen en contactgegevens

Klik hier voor namen, telefoonnummers en e-mailadressen van:

Raad van Toezicht

Medezeggenschapsraad 

Ouderraad

De bestuurder / Directie

Afdelingsleiders

Leerlingbegeleiding

Coördinatoren Tweetalig Onderwijs

Veiligheidscoördinator

Decanaat

Docenten

Onderwijsondersteunend personeel

Mediatheek

(Technisch) onderwijsassistenten

Conciërges

Facilitaire dienst

Inspectie Voortgezet Onderwijs

Jeugdgezondheidszorg Gelderland-midden

Vertrouwenspersonen

Bedrijfsarts
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