
 
Onderwerp: Start schooljaar 2020-2021  
 
Rotterdam, 28 augustus 2020  
 
Beste leerling, 
 
Nog een paar dagen en je begint aan een nieuw schooljaar op het Marnix. Hopelijk heb je een fijne 
zomerperiode gehad waarbij je je hebt kunnen opladen en met frisse energie kunt beginnen. Op 
donderdag 3 september starten de lessen weer fysiek op school.  
 
In deze brief vind je informatie over de corona-maatregelen, de eerste schoolweek, je rooster, de 
schoolgids en de jaaragenda.  
 
 

1. Corona-maatregelen 
Ook dit schooljaar zijn we extra alert op jouw en onze gezondheid. De afspraken over veiligheid en 
hygiëne gelden nog steeds. Daarnaast zullen de deuren en ramen tijdens de lessen en 
leswisselingen openstaan vanwege de ventilatierichtlijnen. Het advies is dan ook om een extra 
vest/trui te dragen als de weersvoorspellingen daar om vragen. Voor de volledigheid hebben we 
de geldende afspraken voor je opgesomd: 
 

- Anderhalve meter afstand houden tot docenten en medewerkers (ook tijdens de pauzes). 
- Je komt bij voorkeur op de fiets en maakt zo min mogelijk gebruik van het OV.  
- Vaak handen wassen en geen handen schudden. 
- Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog. 
- Bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk 
of smaak of koorts boven de 38 graden, blijf je thuis. 
- Als iemand uit jouw gezin benauwdheidsklachten heeft en/of koorts boven de 38 graden, blijf je 
ook thuis.  
- Neem contact op met de administratie van het Marnix als je positief getest bent op het 
Coronavirus. 

 
 

2. De eerste schoolweek 
Dinsdag 1 september word je op school verwacht om je boekenpakket op te halen. Je hebt hierover 
een aanvullende brief ontvangen. Op donderdag 3 september starten de lessen.  
Zit je in klas 1? Dan word je om 09.00 uur op school verwacht in het Forum voor de plenaire 
ontvangst. Daarna ga je samen met je klasgenoten met de mentor naar een lokaal voor het vervolg 
van het introductieprogramma.  
Alle leerlingen van klas 2 t/m 6 worden om 9.20 uur op school verwacht bij hun mentor voor de 
introductie.  
Vanaf het 3e lesuur (10.30 uur) volgen alle leerlingen (klas 1 t/m 6) de lessen volgens hun 
reguliere rooster. Ook op vrijdag heb je les volgens het reguliere rooster.  

 
3. Je rooster 
In de loop van maandag 31 augustus kun je je definitieve lesrooster vinden op 
www.marnixcommunicatie.nl/roosterwijzigingen.  

 
 
 

http://www.marnixcommunicatie.nl/roosterwijzigingen


4. De schoolgids 2020/2021 
De schoolgids 2020/2021 vind je op de website van onze school (www.marnixgymnasium.nl). 
Hierin vind je ook alle afspraken en regels aangaande de dagelijkse gang van zaken binnen school.  

 
5. De jaaragenda 
Op de website is ook de jaaragenda te vinden. Hier vind je alle belangrijke data voor dit schooljaar. 
TIP: Noteer deze in je agenda. 

 
 
Ik wens je een fijne en gezonde start van het schooljaar toe.  
 
Tot volgende week op het Marnix! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mw. Drs. L. van Wijk MEL 
Rector  
 
 

http://www.marnixgymnasium.nl)/

