Tabel met kosten per categorie
De kosten voor deze aanvullende voorzieningen en activiteiten
voor de leerlingen hebben we ondergebracht in een aantal

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

categorieën die onze onderwijsvisie ‘samen werken aan
persoonlijke ontwikkeling’ weergeven. Als categoraal gymnasium

terugvinden.
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Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Totaal

Klas 6

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

onderdelen van het programma voorbereid. Deze reizen

deelname aan de (internationale) samenleving. We stimuleren

en uitwisselingen zien wij als essentiële bouwstenen in de

hen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun

persoonsvorming van onze leerlingen. Het levert de leerlingen

omgeving. Denkend aan het Marnix Gymnasium, zijn het de

verrijkende ervaringen op, zowel intellectueel als wat betreft

klassieke reizen en internationale uitwisselingen die bij iedere

samenwerking en onderzoeken die zij gedurende de rest van

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

hun schoolcarrière meenemen. Gezien de hogere kosten voor

bijzondere reizen met veel plezier en gezelligheid, maar waar er

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

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

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

Klassieke Talen, worden de leerlingen op de belangrijkste

hier een indicatie van de kosten voor deze reizen.
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€ 200
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€ 185

*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.

