
 
 

Aan alle medewerkers en leerlingen van het hoofdgebouw. 
 

Betreft: zelfstudie en zelfstandig werken. 

 
Het hoofdgebouw van het Marnix College biedt diverse mogelijkheden en ruimtes voor 

zelfstudie en zelfstandig werken. 

Afhankelijk van het soort werk kan gekozen worden uit de kantine, de mediatheek, de 

werkplekken op de gangen en de studiezalen. 

 

Computers zijn in de eerste plaats bestemd voor schoolwerk! 

Voor alle computers in de school geldt dat er via een meekijkprogramma controle  

mogelijk is van het gebruik. 

 

In de mediatheek, de studiezalen en de werkplekken op de tweede verdieping is het verboden 

te eten en te drinken. Alleen een flesje water is toegestaan. 

Eten en drinken mag wel in de gang op de begane grond en op de eerste verdieping. 

 

Hieronder volgt een korte uiteenzetting over het gebruik van studieplekken en -lokalen. 

 

1. De mediatheek 

 In de mediatheek zijn 47 werkplekken, waarvan 27 met computer. 

 Hoewel de mediatheek, strikt genomen, geen stilteruimte is, mag er slechts 

 in beperkte mate en zachtjes worden gecommuniceerd. 

 Leerlingen die gebruik maken van de studieplekken in de mediatheek, volgen  

 aanwijzingen van de mediatheekmedewerkers op. 

De mediatheek is op maandag en vrijdag open van 9.30 – 13.00 uur, op dinsdag tot en 

met donderdag van 9.00 -16.00 uur. 

          

2. De werkplekken op de gangen. 

 a. De werkplekken op de 1e verdieping, voor de lokalen 101 t/m 109, zijn geen 

     "vrije werkplekken". Docenten die lesgeven in de lokalen 101 t/m 109 mogen  

     bepalen welke leerlingen van deze werkplekken gebruik maken. 

b. Alle andere werkplekken op de 1e verdieping en op de 2e verdieping zijn 

    "vrije werkplekken". Leerlingen werken er rustig en volgen aanwijzingen van 

    personeelsleden op. 

 

3.         De studiezalen. 

De studiezalen zijn toegankelijk voor leerlingen van de leerjaren 3, 4, 5 en 6. Tijdens 

de pauzes zijn de studiezalen gesloten. 

 

Gebruikers van de studiezaal kunnen tot drie categorieën behoren. 

1. Leerlingen die in tussenuren, en vóór of na schooltijd kiezen voor werken in 



de studiezaal – al of niet onder begeleiding van de medewerker van de studiezaal. 

2. Leerlingen die onder lestijd van hun docent toestemming of opdracht hebben 

gekregen in de studiezaal te gaan werken. 

3. Leerlingen die zich hebben ingeschreven voor keuzewerktijd (maximaal 40 

leerlingen).  

  

Er staan 5 laptops in studiezaal 005, die zijn alleen bestemd voor leerlingen die 

keuzewerktijd volgen. 

 

Omdat de studiezalen ook gebruikt  wordt voor keuzewerktijd, is er een beperkt aantal 

vrije plaatsen beschikbaar. Het kan dus voorkomen dat de studiezalen vol zijn, dan zal 

je een andere plek binnen de school moeten zoeken om aan het werk te gaan. 

Bij binnenkomst in de studiezaal moet je je schoolpasje laten zien. 

 

De gang van zaken in de twee studiezalen is  verschillend.  Studiezaal 005 is een 

stilteruimte. In deze studiezaal wordt niet gepraat, kan niet met medeleerlingen 

overlegd worden en wordt het heen-en-weerlopen tot een minimum beperkt.  

In studiezaal 002 is het toegestaan om samen te werken en te overleggen – natuurlijk 

op zo’n manier dat de andere leerlingen rustig kunnen werken. 

 

In beide studiezalen is het gebruik van mobiele telefoons, MP3-spelers e.d. niet 

toegestaan. 

Laptops, tablets  e.d. mogen alleen gebruikt worden voor studiedoeleinden. 

Overtreding leidt voor de betreffende leerling tot een verbod op gebruik van deze 

apparaten in de studiezalen. 

  

Over het algemeen is er een toezichthoudende medewerker in de studiezaal aanwezig. 

Leerlingen die de regels in de studiezaal overtreden, worden door de toezichthouder 

gemeld bij hun afdelingsleider. Veroorzaken van onrust in de studiezaal, kan leiden tot 

een (tijdelijk) verbod om van de studiezaal gebruik te maken en/of andere sancties.
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