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‘Het nieuwe normaal’ 
op…  Marnix Gymnasium 
Ook in het onderwijs wordt uiteraard gezocht naar een 
goede invulling van ‘het nieuwe normaal’. Op het Marnix 
Gymnasium is dat niet anders. Rector Leezan van Wijk 
vertelt er meer over..
Leezan begon op 1 maart als nieuwe rector op het 
Marnix Gymnasium. Ze had zich die start natuurlijk 
anders voorgesteld. ,,In mijn derde week moest ik 
vertellen dat de school per direct werd gesloten. Mijn 
stressbestendigheid, creativiteit en kwaliteiten op het 
gebied van crisismanagement werden dus meteen ge-
test. Ik heb ook nog nooit zoveel gevlogd”, zegt ze. Een 
rustige kennismaking zat er dus niet in, al werd daar 
een leuk alternatief voor gevonden. De school bedacht 
een winactie voor de leerlingen. Zij mochten op crea-
tieve wijze vertellen hoe zij het onderwijs op afstand 
beleefden. Onder de inzendingen zaten filmpjes, maar 
ook gedichten en zelfs een pianostuk. Leezan bezocht 
de twaalf winnaars vervolgens thuis, om op gepaste 
afstand een praatje te maken en een presentje af te 
leveren. 

De winactie past bij de wijze waarop het Marnix Gym-
nasium de online lessen aanpakte. ,,We deden het echt 
samen. Al snel werd een intern corona crisisteam op-
gestart, na twee weken vroegen we iedereen om feed-
back. Zo ontstond een coproductie tussen docenten 
en leerlingen. De betrokkenheid was groot, leerlingen 
gaven bijvoorbeeld ook tips aan de docenten. Zo mooi 
om te zien”, blikt Leezan terug. In een speciaal anima-
tiefilmpje werden de belangrijkste afspraken op een rij-

tje gezet. De boodschap 
was helder: thuisonder-
wijs was niet vrijblijvend. 
,,Alles doet er toe. De 
leerlingen krijgen voor 
periode drie een waar-
dering op basis van hun 
inzet en prestaties op 
afstand. Goed, voldoende 
of onvoldoende. In combinatie met de cijfers uit perio-
de één en twee bepalen we dan of een leerling direct 
doorstroomt of eerst nog een herstelopdracht moet 
doen. Bij een eventuele doublure voert de mentor een 
gesprek met de leerling”, legt Leezan uit.

Vanaf 2 juni komen de leerlingen weer deels naar 
school. Het Marnix Gymnasium is er klaar voor, stelt 
Leezan. ,,De eindexamenleerlingen zijn al geweest, dus 
konden we mooi oefenen met bijvoorbeeld de looprou-
tes voor binnen en buiten. We houden ons natuurlijk 
aan de richtlijnen, de anderhalve meter geldt op onze 
school voor iedereen. Om de veiligheid te garanderen 
zorgen we bijvoorbeeld voor meer schoonmaakmo-
menten. Een ander idee is om juist de docenten na 
een lesuur van lokaal te laten wisselen in plaats van 
de leerlingen. Ook hierbij is de input van onze leerlin-

gen weer waardevol. Er is een appgroep met vertegen-
woordigers uit ieder leerjaar, zij dragen ook ideeën aan. 
Iedereen heeft er al veel zin in, wij zijn blij dat we de 
leerlingen weer mogen verwelkomen!” 

Duidelijk is dat er tot de zomer sprake is van een com-
binatie tussen online lessen en les op school. ,,Eerlijk 
gezegd verwacht ik niet dat het in september 180 gra-
den gedraaid is. Er ligt dus een kans om de nu ontsta-
ne, mooie ontwikkelingen rond online onderwijs vast te 
houden. Ik voorzie dat we in de toekomst minder ge-
bonden zijn aan de school als enige werkplek. Dat pro-
ces wordt nu misschien wel versneld”, sluit Leezan af.

Zie www.marnixgymnasium.nl voor onder meer het 
animatiefilmpje of de vlogs van Leezan van Wijk


