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WELKOM BIJ MARNIX, HET
ROTTERDAMSE GYMNASIUM

Nieuwsgierig geworden?
Neem een kijkje op onze website! Graag zien we je op een
van de open lesmiddagen of de open dag!

KOM, LEER EN OVERWIN
Binnenkort ga je naar de middelbare school.
Maar naar welke? Elke school is net even anders.
Wat heeft onze school jou te bieden? In dit boekje vind je
alles over het Marnix: van de lessen tot de activiteiten.

Wie zijn wij?
Wij zijn een kleine, veilige school waar je snel vrienden maakt
en waar iedereen elkaar goed kent. Op onze school krijg je
de ruimte om te doen waar je goed in bent en te groeien
op jouw manier. Je kunt jezelf zijn! We staan open voor alle
mensen en alle religies. We bieden een brede opleiding en
er is volop ruimte om al je talenten te ontdekken. Je krijgt les
op vwo+ niveau. Naast de andere schoolvakken volg je ook
Latijn en Grieks. Twee boeiende klassieke talen, die je veel
leren over culturen in de oudheid en onze geschiedenis. Het
hoogtepunt hierbij is de fantastische reis in klas 5 naar Rome
of Griekenland!
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KENNIS, VERDIEPING
EN VERRIJKING

Ontdek je talent samen met ons
Waar ben je goed in? Wat vind je moeilijk? En wat vind je
leuk? Je wordt uitgedaagd om veel verschillende dingen te
leren. Je kunt kiezen uit de extra’s in ons onderwijs:
vreemde talen, wetenschap, sport, theater, dans en
muziek. Of doe je gewoon alles?
Taal & cultuur
In de eerste klas krijg je les in veel verschillende vakken.
Denk bijvoorbeeld aan Nederlands, Engels en Frans. Maar je
maakt ook kennis met de klassieke talen, Latijn en Grieks. Je
ontdekt dat de klassieke cultuur overal aanwezig is. Met je
kennis van de klassieken leer je de oude en moderne wereld
te doorgronden. Door te letten op details leer je analytisch
te denken. Je ziet bovendien sporen van de klassieke talen in
alle moderne talen.

Onderzoek & wetenschap
Proeven en experimenten doen, zoeken naar de verklaring
van wat je om je heen ziet. Dat doe je in de
natuurwetenschappen: wis-, natuur- en scheikunde en
biologie staan op het programma. Dat betekent: laboratoriumjas aan, veiligheidsbril op, voorzichtig met die chemische
stoffen! Meedoen aan de jaarlijkse kangoeroe-wiskundewedstrijd of het reizend DNA-lab en ga de wetenschapsstrijd aan
in de Olympiades: dat is ons bèta-programma. Je doet zelf
onderzoek en maakt zo op een leuke manier kennis met de
wetenschap.
Economie & maatschappij
In de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie en
levensbeschouwing doe je veel kennis op over sociale,
historische, economische, maatschappelijke en religieuze
onderwerpen. Je kijkt hoe het zit en leert ook iets
beoordelen: wat wordt er verteld, wat vind ik ervan en hoe
kan ik mijn mening onderbouwen? Bij allerlei opdrachten
leer je om je standpunt te presenteren. Onze samenleving
wordt steeds internationaler. Jij leert stevig in je schoenen te
staan!
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Debatteren
Debatteren is leuk en belangrijk om te leren. We debatteren
onder meer in de lessen Nederlands en maatschappijleer. We
doen mee aan debatwedstrijden. En trek je netste pak aan
om mee te doen aan het Model European Parliament en
debatteer, als een echte Europarlementariër, over actuele
politieke thema’s.
Samen en zelfstandig
Kennis is belangrijk, die moet je op school opdoen. Je hebt
voor projecten ook het internet nodig, je gaat op zoek naar
informatie. Maar klopt alles wat er staat? Is het waar wat er
wordt beweerd? Je leert hier kritisch over na te denken. In de
lessen krijg je ook projectonderwijs en werk je samen met
andere leerlingen aan de opdrachten. Leuk en gevarieerd
dus.
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Griekse & Latijnse

woorden die je vast wel kent:
Grieks
auto

= zelf

basis

= fundament

ego

= ik

biologie

bios = leven, logos = leer

micro

= klein

Latijn
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aqua

= water

lego

= ik lees

villa

= landgoed

video

= ik zie

via

= weg

Naast het vaste lesprogramma zijn er voor jou veel
extra vakken:

Activiteiten voor en door leerlingen:
•

Avunculi

•

Bèta-projecten TU Delft

•

Bestuur CGB

•

Cambridge

•

Intergymnasiale quiz

•

Chinees

•

Jaarboek

•

DELF

•

Muziekavond

•

Goethe

•

Pantheon (schoolkrant)

•

Honours Programma Gymnasia

•

Senaat

•

Junior Med School Erasmus MC

•

Schaken

•

LAPP-Top

•

Sportcommissie

•

Maatschappelijke stage India

•

Toneel

•

Model European Parliament

•

Olympiades

•

Spaans

•

Verbredingsprojecten

•

VERS revue

•

(Ver)taalwedstrijden

•

Wetenschapsoriëntatie Erasmus
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DE SCHOOL
Klein en persoonlijk
Op het Marnix Gymnasium kennen we elkaar. Wij vinden
dat elke leerling zichzelf mag zijn. Leren gaat alleen als je je
prettig voelt. Daarbij gaat het niet alleen om je intellectuele
ontwikkeling, maar ook om je persoonlijke groei. Leerlingen
zijn verschillend en sommige leerlingen hebben
bijzondere aandacht nodig. Wij helpen elke leerling om zijn
of haar sterke eigenschappen te gebruiken en minder sterke
punten juist te ontwikkelen. Bij achterstand of voorsprong
bieden we extra begeleiding.
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Gezellige schooltijd
Leren en de uitdaging aangaan doe je samen met andere
leerlingen. Met je klas maak je een uitstapje naar het theater
of naar de ﬁlm. Er zijn ook veel gezellige activiteiten zoals het
eersteklasfeest, een klassenavond bij iemand thuis,
Sinterklaas vieren of samen naar het kerstgala gaan. Bij de
organisatie van activiteiten zijn onze leerlingen actief
betrokken en jij kunt, als je wilt, ook meehelpen. Door dingen
samen te doen ontstaat er een hechte band.

Naamgever van de school
Rotterdam kreeg in 1903 een christelijk gymnasium. Onze
school is vernoemd naar Philips van Marnix, Heer van Sint
Aldegonde (1540-1598), omdat hij een belangrijke plaats
inneemt in de christelijke, culturele en politieke geschiedenis
van Nederland. Philips van Marnix staat bekend als een zeer
getalenteerde en veelzijdige persoonlijkheid die veel in zijn
leven heeft bereikt. Ook zou hij de dichter van het Wilhelmus
zijn. In het familiewapen van Philips van Marnix komt een
eenhoorn voor. De eenhoorn is terug te vinden in het logo
van de school.
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KEUZEPROGRAMMA’S
Wij vinden het belangrijk dat je zelf nadenkt, maar ook dat je zelf
leert onderzoeken en uitvoeren. Daarom hebben we in klas 1 en 2
de keuzeprogramma’s Art & Culture (A&C) en Research &
Development (R&D). In beide programma’s leer je informatie
verwerven, zelfstandig denken, communiceren en samenwerken.
Al voor het begin van het schooljaar kies je één van de twee
keuzeprogramma’s. Je volgt het programma in klas 1 en 2.
Art & Culture
Ben je geïnteresseerd in kunst en cultuur en ben je ook een beetje
creatief? Kies dan voor Art & Culture. Bij A&C doe je dat door de disciplines dans, beeldende kunst, muziek, ﬁlm en theater te bestuderen en te beoefenen. Je kijkt naar verschillende dansstijlen en bedenkt zelf een choreograﬁe. Je bespreekt een kunstwerk en probeert
een eigen stijl te ontwikkelen. Je componeert een muziekstuk, op
de computer of met je eigen instrument. Je bekijkt je favoriete ﬁlm
en schrijft een eigen ﬁlmscène. Je let op het gebruik van lichaam en
stem in het theater en je ontwikkelt zelf rekwisieten voor een toneelstuk. Als je het leuk vindt kun je in de bovenbouw doorgaan met het
vak Kunst en daar ook examen in doen.
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Research & Development
Ben je van het ontwerpen en onderzoeken? Dan is Research
& Development iets voor jou. Bij R&D bespreek je vraagstukken als “hoe maakt een robot je leven makkelijker?” Je gaat
een machine ontwerpen en bouwen om een handeling
eenvoudiger te maken. Je doet onderzoek naar iets wat je
altijd al hebt willen weten, bijvoorbeeld op het gebied van
verkeer of natuur. Je gaat op zoek naar een duurzame manier
om afval te scheiden of energie op te wekken. Je ontwikkelt
een digitale game of bordspel waarmee leerlingen makkelijker kunnen leren. En je verdiept je in voeding en vitaliteit.
Wat vinden wij lekker en gezond? Smaken die blauwe M&M’s
nu echt anders? Als je het leuk vindt kun je in de bovenbouw
doorgaan met het vak Informatica en daar ook examen in
doen.
Internationalisering
Naast dit keuzeprogramma krijg je het vak Internationalisering. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat er in de rest
van de wereld gebeurt. Denk daarbij aan vraagstukken over
internationale politiek, globalisering en migratie. Je zult ook
veel leren over verschillende culturen, wat best belangrijk is
als je opgroeit in een superdiverse stad als Rotterdam!
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SPORT
In een gymnasium in het oude Griekenland werd er gesport.
Ook op het Marnix maak je kennis met veel (team)sporten
zoals voetbal, honkbal, volleybal en hockey, maar ook turnen
en hardlopen staan op het programma. We onderzoeken
tijdens gym en biologie hoe ons lichaam reageert tijdens het
sporten. Samen trainen, samen spelen, kijken hoe je kunt
winnen en of je je persoonlijke record kunt verbeteren.
Interscholaire sporttoernooien
Wedstrijden zijn leuk. Bij ons kun je je hart ophalen als je van
sporten houdt. Natuurlijk hebben we onze eigen sportdag en
toernooien. Verder worden er regelmatig andere
sportactiviteiten georganiseerd. Vind je hockey leuk? Dan
kun je aan de nationale schoolhockeycompetitie deelnemen.
Voetbal je graag? Aan het Rotterdamse voetbaltoernooi doen
we ook altijd mee.
Sportoriëntatie
Roeien, klimmen, voetballen, boogschieten, dansen,
voetballen, tennis en ﬁtness: tijdens de sportoriëntatie in klas
6 mag je alles uitproberen.
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CULTUUR
Theater
Onze Grote Avonden vinden plaats in Theater Zuidplein.
Daar laten onze leerlingen zien wat ze kunnen op het gebied
van dans, zang, toneel, cabaret, grime en kleding. Je kunt
meedoen aan het eersteklas-toneelstuk. Dit wordt door
leerlingen bedacht en geoefend.
Muziek
Alle muzikale talenten op onze school krijgen één keer per
jaar de kans om op te treden in een theater. Met klassieke
muziek en met populaire songs. Op de piano, met een viool
of met elektrische gitaren. Solo of met je eigen band. Een
avond die je niet wilt missen!
Workshops & excursies
Vanuit verschillende vakken wordt regelmatig een cultureel
uitstapje georganiseerd, bijvoorbeeld naar een museum of
een theatervoorstelling. En kies je het kunstvak, dan kun je
zelf aan de slag. Je richt samen met je klasgenoten een echte
tentoonstelling in met een selectie van het gemaakte
examenwerk.
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LET’S GO EUROPE
Vroeger leerde je alleen in een klaslokaal, nu doe je dat
regelmatig buiten het schoolgebouw. Je maakt kennis met
verschillende (Europese) culturen. Wat je ook gaat doen na
je eindexamen, je bent voorbereid om te werken in onze
internationaal georiënteerde maatschappij.
Op reis
We gaan regelmatig op reis in binnen- en buitenland. Aan
het eind van klas 1 kun je mee op kamp, inclusief dropping,
zingen en nachtelijke spooktochten. In klas 2 gaan we op
zeilkamp. Ook kijken we over de grenzen van ons land heen.
We hebben uitwisselingsprojecten met scholen in Duitsland
en Frankrijk. Volg je Duits? Dan ga je in klas 3 naar Keulen en
kun je je Duits goed oefenen. Doe je Frans? Dan ga je in klas 4
naar de Franse stad Rouen. Daar draai je mee in een gastgezin, proef je de Franse cultuur en kun je Frans spreken. Ervaringen uitwisselen met leeftijdgenoten op gebied van taal en
cultuur helpen je om je draai te vinden in een internationale
samenleving. Ook krijgt een kleine groep leerlingen in klas 4
de kans om in India stage te lopen.
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Rome of Athene
Het hoogtepunt van je schooltijd op het Marnix is de reis naar
Italië of Griekenland in klas 5. Ruim een week word je
rondgeleid door je docenten die je alles vertellen over
klassieke gebouwen, geschiedenis en kunst. Zo kun je de
geuren en kleuren van de klassieke oudheid opsnuiven. Je
logeert met je vrienden op een hotelkamer en je geniet van
het Romeinse of Griekse leven.
Extra talenonderwijs
Als je op reis bent of in het buitenland gaat studeren, dan is
het natuurlijk ﬁjn als je je talen beheerst. Op het Marnix
worden Engels, Frans en Duits op een hoog niveau
gegeven. Ook kun je vanaf klas 2 voor Spaans en Chinees
kiezen. Spaans is de derde taal van de wereld en wordt op
verschillende continenten gesproken. En China is als
economische en politieke grootmacht niet meer weg te
denken.
Ben je goed in talen en wil je iets extra’s doen? Haal dan
een internationaal erkend certiﬁcaat voor Engels
(Cambridge), Frans (DELF), Duits (Goethe) of Spaans
(DELE).

LET’S GO EUROPE!
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MEEDENKEN EN MEEDOEN
De Senaat
Bij het woord ‘senaat’ denk je misschien aan de politiek,
maar bij ons zitten er alleen leerlingen in de senaat. Zij
vertegenwoordigen de leerlingen uit alle leerjaren en
vergaderen met de schoolleiding over het reilen en zeilen in
de school.
CGB, de leerlingenvereniging van het Marnix Gymnasium
Natuurlijk is het voornaamste doel van een school het
onderwijzen van de leerlingen in de basisvakken. Maar net zo
belangrijk is je sociale en culturele ontwikkeling. Hierin speelt
de CGB (Christen Gymnasiasten Bond) een belangrijke rol.
Vrijwel alle (buitenschoolse) activiteiten worden door deze
leerlingenvereniging georganiseerd. Veel leerlingen leven
zich uit in muziek, dans en toneel. Maar er zijn ook
schaatsdagen, schoolfeesten en sporttoernooien. Voor ieder
wat wils en iedereen doet mee! Daarom is de sfeer op onze
school zo buitengewoon goed.
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Pantheon
Het Pantheon is een heel beroemde tempel in Rome. En ook
in Parijs staat Le Pantheon. Maar bij ons is het de naam van
de schoolkrant. Heb je journalistieke ambities? Dan kun je
hier terecht.
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WAT VERANDERT ER VOOR JOU?
Van meester of juf naar docent
Op de basisschool heb je een meester en juf. Op het Marnix
Gymnasium heb je docenten en noem je ze meneer of mevrouw. Zij helpen jou om je bij ons op school te laten slagen.
Lokalen
Elke les is in een ander lokaal. Dit is meestal ingericht naar
het vak dat er wordt gegeven. Op je rooster vind je terug in
welk lokaal je moet zijn, dus houd dit goed in de gaten.
Lestijden
Je krijgt een rooster voor alle lessen die je volgt. Het eerste
uur begint om 8.30 uur en een les duurt 50 minuten. Als je

Mentoren
Elke leerling heeft een mentor. Je mentor is er voor jou. Je
kunt al je vragen over de school aan hem of haar stellen.
Ook houdt je mentor in de gaten of de studievoortgang naar
wens verloopt. Voor je ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt in overleg tussen thuis en school.
Ooms en tantes
Op het Marnix Gymnasium krijg je als eersteklasser een
leerling uit klas 4 of 5 toegewezen. Deze leerlingen uit de
bovenbouw noemen we ‘avunculi’, het Latijnse woord voor
ooms en tantes. Zij helpen jou je zo snel mogelijk thuis te
voelen op school.

de schoolbel hoort, weet je dat het tijd is voor de volgende
les.
Reistijd
Je basisschool is waarschijnlijk dichter bij huis dan het Marnix
Gymnasium. Maar dat hoort er ook bij. Maak het gezelliger
door met klasgenoten uit de buurt af te spreken om samen
te reizen.

23

24

KOM NAAR MARNIX,
HET ROTTERDAMSE
GYMNASIUM!
Lijkt het je wat?
Kom dan naar onze open dag. Op zaterdag
1 februari 2020 kun je samen met je ouders op onze
school komen kijken. We hebben dan leuke
activiteiten en je leert de school al een beetje kennen!
Of kom naar de open lesmiddag op woensdag
27 november 2019 of woensdag 5 februari 2020.
Zo kom je erachter hoe het is om les te krijgen op
het Marnix. Je kunt je hiervoor aanmelden op onze
website.
Je ouders kunnen de informatieavonden bezoeken op
19 november 2019 of 21 januari 2020.
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INFORMATIE VOOR JE OUDERS
Contact met de school
Het Marnix Gymnasium hecht veel waarde aan de
betrokkenheid van ouders bij de school. Wij nodigen u uit
voor diverse activiteiten; van projectpresentaties tot de Grote
Avond in het theater, waar de eersteklassers optreden in het
eersteklasstuk. Via het webportaal en e-mail houden we u op
de hoogte. Op de website vindt u berichten over de verschillende activiteiten.
Mentoren
Aan elke klas is een mentor verbonden. Hij of zij is de
contactpersoon tussen school en u. De mentor vormt de spil
in de begeleiding. Het Marnix kent een leerlinggericht
mentoraat, waarbij de leerling vanaf klas 1 gecoacht wordt
in zijn persoonlijke ontwikkeling. In de schoolgids en op de
website vindt u meer informatie over het mentoraat en de
begeleiding op het Marnix Gymnasium.
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Webportaal
Om u zo goed mogelijk te informeren over de vorderingen
tijdens het schooljaar, kunt u inloggen op het ouderportaal
om tussentijds de resultaten van uw kind te bekijken.
Schoolkosten
De schoolboeken worden gratis aan de leerlingen verstrekt.
Het bestellen, verspreiden en inzamelen van de boeken doen
we als school in eigen beheer. Daarvoor hebben we een
boekenfonds ingesteld. Voor deelname aan het
boekenfonds is de deelnemer een borg verschuldigd van
€ 75,- per leerling. Daarnaast heeft elke leerling een aantal
ondersteunende leermiddelen nodig (atlas, woordenboeken,
rekenmachine etc.) die buiten het boekenfonds vallen. Deze
leermiddelen moeten door u zelf worden aangeschaft.

Ouderbijdrage
Omdat extra activiteiten niet door het ministerie worden
vergoed, vraagt de school een ﬁnanciële bijdrage. De hefﬁng
van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar besproken met
de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Het
overzicht van de schoolkosten wordt u jaarlijks toegestuurd
met daarbij het verzoek om de bijdrage te betalen.
Curatorium en oudergeleding medezeggenschapsraad
(MR)
Het Marnix Gymnasium heeft een curatorium, waarin ouders
van leerlingen zitting hebben. Het fungeert als adviesraad
voor de schoolleiding. Tijdens de open dag zijn de ouders uit
het curatorium ook aanwezig; zij kunnen op basis van hun
ervaring informatie geven over de school. De ouders zijn ook
vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Deze raad
bespreekt, net als het curatorium, met de schoolleiding
verschillende schoolzaken. De MR kan gebruik maken van
zijn advies- en instemmingsrecht.
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