Waarom
omfietsen?

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

morgen en niet voor gisteren

het Marnix College Junior en is speciaal

De wereld om ons heen wordt steeds

voor de brugklassen en tweede klassen.

digitaler. Wij willen jullie dingen leren

Een gezellig en modern ingericht gebouw

die passen bij de tijd waarin wij leven en

waar je alleen mensen zult tegenkomen

waar het in de toekomst naartoe gaat.

die ongeveer net zo oud zijn als jij. Dat

Een ICT-rijkere omgeving in het onder-

geeft je een veilig gevoel.

wijs helpt hierbij. Met behulp van ICT
(bijvoorbeeld een iPad) kunnen wij beter

2. Wij werken samen aan

rekening houden met verschillen tussen

het beste onderwijs

jou en andere leerlingen, kunnen wij je

Onze leerlingen geven aan dat de lessen

actiever betrekken bij de les, wordt het

op het Marnix goed in elkaar zitten en

leren sneller, leuker en efficiënt, en volg je

dat ze worden gegeven door goede en

onderwijs dat past bij de 21e eeuw.

aardige docenten. Een groter compliment

6. Jij kiest voor je toekomst:

kunnen wij niet krijgen!

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

3. Je staat er nooit alleen voor

volgt bij ons op school: jij kiest wat bij jou

Naast de hulp die je van je docenten krijgt,

past! Bijvoorbeeld bij de kunstvakken: ga

krijg je intensieve begeleiding van je men-

je na een intensieve kennismaking in de

tor tijdens de twee mentorlessen die je

brugklas verder met beeldende vorming,

per week hebt. Deze mentor wordt gehol-

muziek of theater- en podiumexpressie?

pen door twee leerlingmentoren: dat zijn

En voor welke masterclasses kies je in de

leerlingen uit de 4 of 5 klas die een bege-

bovenbouw? Chinese taal? Programme-

leidende en ondersteunende rol hebben

ren? Ondernemerschap? Techniek en ICT?

voor brugklasleerlingen. Een soort oudere

En ga zo maar door. Jij kiest.

e

e

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

7. Er is bij ons

en je kunt steunlessen volgen voor een

altijd wat te doen

aantal vakken 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 duidelijk-

zeilpaviljoen in Langweer (Friesland). En

heid en structuur. Dat zie je terug in ons

ga je naar Londen, Frankrijk, Toscane,

gebouw, de organisatie, de lessen, etc.

Barcelona of Rome? Op uitwisseling naar

Zo helpen wij je ook met het plannen

Canada misschien? Onze gymdocenten da-

van je (huis)werk. Iedere leerling krijgt

gen je uit om mee te doen met het natio-

onze eigen schoolagenda. Daarmee heb

nale schoolhockeytoernooi, de survivalrun

je straks alles onder controle. Heb je dan

in Arnhem, (interscholaire) toernooien,

allemaal dezelfde agenda? Ja en nee,

etc. En ga je mee op wintersport? Houd jij

want de voorkant ontwerp je zelf en lever

meer van muziek of toneel? Doe mee aan

je digitaal aan. Dan laten wij hem drukken

het Open Podium, acteer in één van onze

en ontvang jij jouw persoonlijke agenda

voorstellingen. Pak dat podium!

direct na de zomervakantie!

Tot ziens op het Marnix College
tijdens ons Open Huis op 2 februari
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