
INFOR
MATIEA

VONDE
N 

VOOR 
OUDE

RS

MAANDAG 16 NOVEMBER 2020

MAANDAG 11 JANUARI 2021

OPEN L
ESMIDDAG

EN

VOOR
 JOU 

WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020

WOENSDAG 10 FEBRUARI 2021

6 FEBRUARI 2021

OPEN 
DAG
ZATERDAG

ONLINE AANMELDEN VOOR DE INFORMATIEAVOND EN/OF LESMIDDAG  KAN VIA:WWW.MARNIXGYMNASIUM.NL/INFORMATIEAVOND
WWW.MARNIXGYMNASIUM.NL/OPENLESMIDDAG

H E B  J I J  E E N  V W O - A D V I E S ?

ONTDEK HET MARNIX!



KIEZEN VOOR HET MARNIX, IS KIEZEN VOOR:

Wist je dat je ook digitaal onze 

school kunt 
ontdekken?

 Als je de
 QR 

code scant, vind je nog veel meer 

informatie o
ver het M

arnix Gymnasium. 

Of je surft
 naar www.

marnixgymna
sium.nl/

ontdekhetm
arnix
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Waar ben je goed in? Wat vind je 

moeilijk? En wat vind je leuk? Op 

het Marnix Gymnasium dagen we 

je uit om veel verschillende dingen 

te leren en nieuwe vaardigheden 

op te doen. Je kunt kiezen uit veel 

extra vakken en projecten: vreemde 

talen, wetenschap, robotica, sport, 

debatteren en kunst. Of doe je 

gewoon alles?

RUIMTE VOOR JOUW TALENT Op onze school krijg je de ruimte om te 
doen waar je goed in bent en te groeien 
op jouw manier. Hier op het Marnix 
Gymnasium mag iedereen zichzelf 
zijn! We bieden een brede opleiding en 
er is volop ruimte om al je talenten te 
ontdekken. Op ons gymnasium krijg 
je 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. 

LEREN MET  
PERSOONLIJKE AANDACHT 

Leren gaat alleen als je je prettig 
voelt. Wij kijken naar je intellectuele 
ontwikkeling én naar je persoonlijke 
groei. Op het Marnix Gymnasium 
helpen we om je sterke eigenschappen 
te gebruiken en je minder sterke 
punten juist te ontwikkelen. Hier op 
het Marnix word je gezien!



‘Op het Marnix Gymnasium 
kent iedereen je. Mijn 
docenten nemen de tijd om 
te kijken waar ik me in 
kan verbeteren. Ik vind de 
sfeer ook gezellig.’ 
Beau-Jane, leerling klas 5 

‘Samen met de leerling zet 
ik in wat nodig is om de 
eindstreep op ons gymnasium te 
halen. Dat vraagt, naast talent, 
ook om je best doen en een 
brede interesse.’ 
Mevrouw van Delden, 
docente Frans

1. Onze leerlingen het Marnix 
Gymnasium maar liefst een 9,7 
geven voor veiligheid? 

2. Leerlingen bij ons op school 
leren debatteren, maar ook 
3D-printen, zingen, filosoferen, 
Spaans leren en mogen acteren? 

3. Onze school makkelijk te 
bereiken is met de fiets of OV 
en onze leerlingen dan ook 
niet alleen uit de stad komen 
maar ook uit o.a. Berkel, Rhoon, 
Barendrecht en Nieuwerkerk? 

4. 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? 

5. Je ieder schooljaar op (buitenlandse) 
excursie gaat? 

6. Al onze lessen ook digitaal te 
volgen zijn (handig in corona-
tijden)? 

7. Je vanaf onze school de olifanten 
bij onze achterburen in Blijdorp 
bijna kan horen trompetteren? 

8. Onze lessen een dikke voldoende 
(7,4) krijgen van onze leerlingen? 

9. Veel leerlingen bij ons op hoog 
niveau sporten, musiceren of 
extra studies volgen met behulp 
van een maatwerkprogramma? 

10. Jaarlijks 99% van onze 
leerlingen bij ons slaagt voor het 
eindexamen?

WIST JE DAT...



www.marnixgymnasium.nl/ontdekhetmarnix


