
Academische en 

literaire vorming
Nieuwe media Identiteits-vorming

Extra curriculaire en 

culturele activiteiten

Loopbaanorientatie en 

-begeleiding 

Toets- en 

examenbegeleiding

Onderzoeksvaardig-

heden & kunstzinnige 

vorming

Wij bieden een up-to-

date mediatheekvoor-

ziening aan, zorgen 

voor de aanschaf van 

een breed aanbod 

literatuur moderne 

(vreemde) talen, 

zoals ‘Lijsters’. Ook is 

er het literaire aanbod 

dat  aan leerlingen 

verstrekt wordt bij 

deelname aan de 

Boekenclub.

Onze ICT-voorzienin-

gen zijn van hoge kwa-

liteit met een voldoen-

de aanbod laptops, 

twee computerlokalen, 

een groot aanbod 

aan pc’s om aan te 

werken  en goede 

wifi- voorziening overal 

in het schoolgebouw. 

Middels digiborden, 

speakerphones en ca-

mera’s is ook hybride 

onderwijs goed in te 

richten.

De dagopeningen zijn 

een belangrijke start 

van het lesprogramma 

op het Marnix. Wij 

hechten waarde aan 

de rijke tradities op 

ons gymnasium zoals 

o.a. de kerstviering in 

de Pelgrimsvaderskerk 

en actiedag voor India. 

Op het Marnix 

investeren wij in 

het vergroten van 

de buitenschoolse 

leefwereld van 

onze leerlingen. 

De Grote Avond, 

de muziekavond, 

vakexcursies, 

museabezoek, het 

uitnodigen van 

gastsprekers met 

de bijbehorende 

organisatorische 

kosten zien wij als een 

verbreding van de 

algemene persoonlijke 

vorming van onze 

leerlingen.   

Vanaf klas 3 bereiden 

wij de leerlingen 

methodisch voor en 

worden ze persoon-

lijk begeleid bij hun 

profiel- en 

vervolgstudiekeuze.

Onze leerlingen 

worden zo optimaal 

mogelijk ondersteund 

en begeleid tijdens de 

reguliere toetsmomen-

ten in de vorm van 

o.a. het verschaffen 

van toetspapier en 

het faciliteren van een 

zorglokaal. 

Voor klas 6 wordt de 

schooltijd afgesloten 

met een galgenmaal, 

een ‘laatste schooldag 

activiteit’, een jaarboek 

en traditioneel de 

diplomauitreiking in 

de Doelen.  

Het onderwijzen 

van onderzoeksvaar-

digheden met de 

benodigde materialen 

heeft de focus bij de 

keuzevakken Art & 

Culture en Research & 

Development.  Ook bij 

de lessen kunstzinnige 

vorming hecht het 

Marnix waarde aan het 

verschaffen van een 

breed aanbod. 

Tabel met kosten per categorie
De kosten voor deze aanvullende voorzieningen en activiteiten 

voor de leerlingen hebben we ondergebracht in een aantal 

categorieën die onze onderwijsvisie ‘samen werken aan 

persoonlijke ontwikkeling’ weergeven. Als categoraal gymnasium 

investeren wij in een leeromgeving waar onze leerlingen 

samen kunnen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en 

talentontwikkeling, tijdens en naast het onderwijscurriculum.  

In de tabel hieronder kunt u de kosten per categorie per leerjaar 

terugvinden. 



ACTIVITEIT / MATERIAAL Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Klas 6

Academische en Literaire vorming € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50

Nieuwe Media € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60

Identiteitsvorming € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10

Extra curriculaire en culturele 
activiteiten

€ 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding - - € 25 - € 25 -

Toets- en Examenbegeleiding € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 35

Onderzoeksvaardigheden en 
kunstzinnige vorming

€ 45 € 30 € 15 - - -

Totaal € 235 € 220 € 230 € 190 € 215 € 215

Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 4 Klas 5 Klas 6

Zeil en 
waterkamp

Keulen * Rouen * India *
Rome / 

Griekenland
Orvelte

€ 165 € 200 € 200 € 600 € 700 € 185

Reizen en uitwisselingen
Wij willen de leerlingen op het Marnix intensief voorbereiden op 

deelname aan de (internationale) samenleving. We stimuleren 

hen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun 

omgeving. Denkend aan het Marnix Gymnasium, zijn het de 

klassieke reizen en internationale uitwisselingen die bij iedere 

oud-leerling nog scherp in het geheugen liggen. Het zijn 

bijzondere reizen met veel plezier en gezelligheid, maar waar er 

ook wordt geleerd. Tijdens de vakken, zoals onder andere bij de 

Klassieke Talen, worden de leerlingen op de belangrijkste 

onderdelen van het programma voorbereid. Deze reizen 

en uitwisselingen zien wij als essentiële bouwstenen in de 

persoonsvorming van onze leerlingen.  Het levert de leerlingen 

verrijkende ervaringen op, zowel intellectueel als wat betreft 

samenwerking en onderzoeken die zij gedurende de rest van 

hun schoolcarrière meenemen. Gezien de hogere kosten voor 

deze reizen, vragen wij u als ouder een vrijwillige extra bijdrage in 

de kosten voor o.a. de reis, het verblijf en toegangsprijzen. U vindt 

hier een indicatie van de kosten voor deze reizen. 

*Voor Keulen / Rouen / India geldt in principe dat een leerling een keuze maakt of geselecteerd wordt (deelname India facultatief) 

voor een van deze drie. De excursie naar Orvelte is voor alle leerlingen die Biologie en / of Aardrijkskunde volgen. 


