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VAN DE SCHOOLLEIDING

De meivakantie staat voor de deur en dat betekent dat de aanmeld-

periode is geweest en dat de examens eraan komen. Een spannende 

en drukke tijd met name voor onze leerlingen uit de examenklas-

sen, maar dit zal ongetwijfeld ook impact hebben op het thuisfront. 

Nog een keer alles op alles zetten voor een topresultaat. Waar de 

examenkandidaten bezig zijn met afronden, zijn we op school ook 

druk in de weer met de opzet van het nieuwe schooljaar. De eerste 

prognoses voor de overgang en de pakketkeuzes worden gemaakt 

en ook met de nieuwe jaarplanning zijn we al druk in de weer. In 

de jaarplanning van komend jaar zullen we rekening houden met 

de veranderende CAO; dit houdt in dat er momenten geprogram-

meerd gaan worden waarin de collega’s aan de ontwikkeling van 

hun vak en de school kunnen gaan werken. Dat geeft ons kansen om 

bestaande structuren te vernieuwen en/of aan te passen. 

Verder is er weer heel veel gebeurd de afgelopen periode; hierover 

kunt u in deze nieuwsbrief lezen. Voor nu wensen wij een ieder 

een heel prettige vakantie en wensen we onze examenkandidaten 

natuurlijk veel succes bij de laatste loodjes.

       Namens het team,

       Timo Nuijten

       directeur

VOOR HAVO VWO/ATHENEUM

KLANKBORD UURTJES ONDERBOUW
In de tweede week na de meivakantie vindt er voor de ouders van 

de leerlingen van klas een tot en met drie weer een klankborduurtje 

plaats. Het klankborduurtje is een informeel moment waarop wij als 

school feedback vragen aan de ouders op een aantal thema`s. Met 

deze feedback kunnen wij dan weer aan de slag. Alle ouders hebben 

hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen via de mail.

REVIUSUREN
In de onderbouw zijn we dit jaar gestart met de Reviusuren. 

Inmiddels is er een evaluatie geweest bij het personeel. Na de 

meivakantie vindt er een evaluatie plaats onder de leerlingen. De 

input vanuit de evaluaties zal worden ingezet om deze uren het 

aankomend schooljaar verder te ontwikkelen. We willen tijdens de 

Reviusuren nog meer aandacht geven aan talentontwikkelingen en 

extra ondersteuning (maatwerk) voor onze leerlingen.

PERSONEEL
Mevrouw El Ghouizy en mevrouw Keijsers komen na de meivakantie 

gedeeltelijk weer terug van zwangerschapsverlof. Mevrouw De 

Jong zal onze school dan weer verlaten en mevrouw Marquet zal 

minder gaan werken voor onze school. Mevrouw Wijnen zal haar 

werkzaamheden als docent na de meivakantie weer langzaam gaan 

opbouwen.

MAINPORT ROTTERDAM DEBATTOERNOOI
Het Reviuslyceum heeft vrijdag 12 april jongstleden met een onder-

bouw- en een bovenbouwteam deelgenomen aan de eerste editie 

van het MAINPORT ROTTERDAM DEBATTOERNOOI. Debatteren is een 

speelse werkvorm om serieuze onderwerpen te bespreken. Door te

debatteren leren jongeren beter te spreken in het openbaar, 

aandachtiger te luisteren en scherper te denken.

Onze regio huisvest de Rotterdamse haven, Mainport Rotterdam, een 

van de grootste havens ter wereld en een economische motor voor 

heel Nederland. Hoe zal de toekomst van onze regio eruitzien op 

politiek, economisch en sociaal vlak? Door middel van prikkelende 

stellingen zullen jongeren meedenken en meepraten over belangrijke 

maatschappelijke vraagstukken.

In een volgende nieuwsbrief meer informatie 
over de ervaringen van onze debaters.

AANMELDINGEN
We kunnen terugkijken op twee zeer geslaagde Open Avonden. 

Zowel op de mavo als op het lyceum was deze avond goed bezocht. 

De aanmeldingen zijn vergelijkbaar met die van vorig schooljaar. 

We merken dat het vertrouwen in de mavo bij de ouders, de leerlingen 

en de docenten van groep acht begint te groeien en daar zijn we heel 

trots op, want daar wordt ook hard aan gewerkt.

Leuk he, 

zo’n debat 

toernooi!

Ja! ...en weer eens wat anders dan gamen ;-)
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LENthon
Mede dankzij de vele stemmen op onze video-pitch van de halve finale (waarvoor allen dank!), stond het LENthon-team van het Reviuslyceum op 

donderdag 7 maart in de finale in de Kroepoekfabriek in Vlaardingen. Het werd een leuke, sprankelende finale in een knusse setting. Helaas ging 

ons team er niet met de hoofdprijs vandoor maar iedereen kan met voldoening terugzien op een leerzaam traject. Een traject waarin het volledige 

team bij het ontwikkelen van een doorwrocht plan, het presenteren ervan en het spreken voor een groot publiek mooie stappen heeft gezet. Zeer 

lovenswaardig! We gaan nu in een volgende stap met het LENthon-team kijken hoe we de plannen zonder steun (van een hoofdprijs) kunnen 

verwezenlijken in de school.Op de Facebook-pagina van LENthon zijn nog meer foto’s van de finale te zien. Volgend jaar een nieuwe ronde, dus 

een nieuwe kans!

EXPOSITIE EXAMENWERK KUNST IN DE KONINGSHOF

Voor het openbaar schoolexamen exposeren de examenleerlingen van 

de kunstklas hun gemaakte werk in het theatergebouw de Koningshof. 

Het werk is te bekijken van dinsdag 9 tot en met zondag 14 april en 

tijdens de opening van deze expositie, afgelopen dinsdagavond 9 april 

waren de leerlingen zelf aanwezig om uitleg te geven over hun werk. 

De muzikale opening werd verzorgd door de schoolband en andere 

leerlingen van het Reviuslyceum. Het was een drukbezochte en zeer 

geslaagde avond met heel veel talentvolle leerlingen! Als docent kunst 

ben ik erg trots op iedereen en blij dat ik deze jongeren heb mogen 

begeleiden. Ook namens Paul Jonkers en Edward Weerdesteijn, bedankt 

voor ieders inzet en aanwezigheid en veel succes bij de examens!  

Judith Aardse.

NIEUW NETWERK!
Zoals u ongetwijfeld al eerder heeft vernomen is ons draadloze 

netwerk hoognodig aan vervanging toe. In de voorjaarsvakantie is het 

zover, dan start de afdeling I&A op onze school met de noodzakelijke 

vervanging van het bedrade en draadloze netwerk. Deze werkzaam-

heden hebben gevolgen voor de wijze waarop met het privé-apparaat 

gebruik wordt gemaakt van het netwerk. 

VOOR HAVO VWO/ATHENEUM
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EDUKANS GOING GLOBAL MALAWI 2019 

Hallo allemaal! 
Mijn naam is Elise de Reus en dit jaar ben ik namens het Revius-

lyceum als ambassadeur van Edukans op reis geweest naar Malawi. 

Edukans is een organisatie die zich inzet voor de kwaliteit van 

onderwijs. Samen met vier reisleiders, acht docenten en negentien 

leerlingen ben ik 21 februari naar Malawi vertrokken. De reis duurde 

meer dan dertig uur, maar het was het meer dan waard! In Malawi 

verbleven we met de groep in een groot klooster. Overdag vertrokken 

we met onze bus naar een van de door Edukans gesteunde scholen: 

Nkhande Day Secondary School. Op school kregen we een Malawische 

buddy toegewezen, waar we die week veel mee om zijn gaan. 

We hebben meegedaan in de reguliere lessen. De lessen in Malawi 

zijn heel anders dan in Nederland. We zaten met meer dan 70 

leerlingen in een lokaal en de docent was continu aan het woord. 

Goede schoolbanken en boeken waren er niet. Dat maakte het lastig 

om de stof goed tot je te nemen. Ook hebben we speciale ‘life skills’ 

lessen met elkaar gevolgd. Tijdens deze lessen hebben we veel 

bijzondere gesprekken gehad en naar mijn mening hebben we 

veel taboes kunnen doorbreken.

Samen met de Malawische leerlingen hebben we veel gepraat over

de problemen die leerlingen daar ervaren tijdens hun schoolleven. 

De problemen die volgens onze buddy’s 

het meeste voorkwamen waren:

-  Sexuele intimidatie en vroege zwangerschappen. Ieder jaar 

 verlaat 20% van de meisjes de school, vanwege een   

 zwangerschap. Zij keren later niet meer daarnaar terug. 

-  Lange afstanden naar school, soms wel meer dan 20 km heen 

 en 20 km terug! 

-  Gebrek aan materialen zoals maandverband, voor meisjes 

 gedurende hun maandelijkse periode, waardoor zij gedwongen 

 een week per maand niet naar school kunnen. 

Op vrijdag was het ‘Education Awareness Day’. Op deze dag zouden we 

de bovenstaande problemen vertellen aan de minister van Onderwijs, in 

de hoop dat hij de leerlingen verder zou kunnen helpen. Tijdens deze 

conferentie had ik de eer om dit gesprek met hem te mogen voeren. 

Het Malawische landschap en de cultuur waren werkelijk indruk-

wekkend! Overal was het groen en de zon heeft de hele reis volop 

geschenen. Door de mensen in Malawi werden we enorm warm en 

hartelijk ontvangen. Malawi wordt niet voor niets ‘the warm heart of 

Africa’ genoemd. We voelden ons telkens weer enorm welkom. Van 

individualisme was er geen sprake! In Afrika gaat het niet om ‘ik’, 

maar om ‘wij’. Ook de rol van het geloof en de dankbaarheid van alle 

mensen vond ik erg indrukwekkend. 

Kortom, ik mocht onderdeel uitmaken van een enorm bijzondere reis, 

met heel speciale mensen. We hebben heel mooie, maar ook lastige 

momenten meegemaakt, maar het was fijn om te zien dat we samen 

sterk staan en dat we met elkaar aan oplossingen hebben mogen 

werken. 

Voor meer foto’s en verhalen, kunt u mijn persoonlijke Edukans 

pagina bezoeken, waar u tevens iets kunt doneren voor het werk van 

Edukans in Malawi. Alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt. 

Elise-de-reus2.inactievooredukans.nl

VOOR HAVO VWO/ATHENEUM
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EEFKE TANESHA NAAR DE DERDE RONDE VAN DE 
BIOLOGIE OLYMPIADE ONDERBOUW!

PROJECT FUTUREMAKERS

Donderdag 4 april was het dan zover: de tweede ronde van de Biologie 

Olympiade Onderbouw in Almere met onze eigen Eefke Tanesha. Van 

de ruim tienduizend leerlingen die hebben meegedaan aan ronde 

een, bleven er uiteindelijk honderd over voor ronde twee: vijftig van 

de havo en vijftig van het vwo. 

De tweede ronde bestaat uit een hele dag vol met colleges en 

practica over een biologisch onderwerp. En deze keer ging het over 

de sprinkhaan met de daarbij behorende toets. De score van deze 

toets werd opgeteld bij de score van de eerste ronde en aan de hand 

daarvan werden de beste tien leerlingen bepaald die naar ronde drie 

mogen.

En met een score van 76,2 heeft Eefke een mooie zevende plaats 

behaald en dus een plek in ronde drie! Deze ronde zal plaatsvinden 

op 12, 13 en 14 juni in Amsterdam. Tijdens deze dagen zal zij in 

Amsterdam verblijven en wordt de uiteindelijke winnaar van de 

Biologie Olympiade Onderbouw bepaald.

Wij wensen Eefke heel veel succes!

 

 

Begin maart hebben enkele leerlingen uit 5vwo deelgenomen aan 

het project Futuremakers. Het doel van het project is om te bekijken 

van welke technologie er gebruik gemaakt wordt in verschillende 

bedrijven en welke technologie er waarschijnlijk in de toekomst 

ingezet wordt. Het project startte in Finland. De leerlingen verbleven 

in gastgezinnen en na de meivakantie zullen de Finse leerlingen te 

gast zijn bij ons.

In Finland hebben we heel wat geleerd over het leven in Finland en 

hebben we verschillende bedrijven bezocht. Heel interessant om te 

zien welke plaats de technologie inneemt in de bedrijven. De week 

werd afgesloten met presentaties die in groepen door de Finnen 

en Nederlanders waren voorbereid. De hele school was in de aula 

aanwezig om naar de presentaties te luisteren. De prestaties van de 

leerlingen werden enorm gewaardeerd. In Nederland zullen we ook 

weer een aantal bedrijven bezoeken. De leerlingen presenteren weer 

hun bevindingen, maar dit keer betreft het een visuele presentatie.

Een tweede belangrijk element in de uitwisseling is de vraag welke 

vaardigheden de leerlingen in de toekomst op de arbeidsmarkt nodig 

zullen hebben. Deze vraag hebben we bij elk bedrijf gesteld. De meest 

gegeven antwoorden waren creativiteit, doorzettingsvermogen, 

enthousiasme, de wil om iets te leren, kunnen samenwerken.

We kijken al uit naar de week dat de Finnen ons bezoeken. We gaan 

naar Lely, de TU in Delft, Tomato World, en het bedrijf van Ellen, waar 

we vooral de medische kant gaan ervaren. Ook krijgen we bezoek van 

een hacker. 

Volgens ons een interessant programma, waar de leerlingen 

regelmatig zelf op onderzoek uitgaan om materiaal te verzamelen 

voor hun presentaties. De laatste dag zullen ouders en genodigden 

aanwezig zijn bij de presentaties.

 

 

VOOR HAVO VWO/ATHENEUM
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VOOR HAVO VWO/ATHENEUM

VAN DE DECANEN

PROGRAMMA THUISBLIJVERS 5 VWO

Van 4 tot en met 8 maart zijn er activiteiten georganiseerd voor de 

leerlingen van 5 vwo die niet naar Finland of Duitsland zijn gegaan. 

Op maandag 4 maart is er een heuse sergeant-majoor langsgekomen 

om informatie te geven over studeren bij defensie. Er zijn ook 

leerlingen uitgenodigd van 3 en 4havo en 4vwo. De presentatie werd 

zeer goed bezocht. 

Op dinsdag stond er een interactieve rondleiding bij het Prinsenhof 

op het programma met Arjen Strik erbij als geschiedenisprof. 

Woensdag volgden de leerlingen de reguliere lessen. Op donderdag 

stond er een rondleiding op het programma door twee enthousiaste 

studenten van de Erasmus Universiteit. Er werd uitleg gegeven over 

hoe het studeren op de universiteit eraan toe gaat en we kregen een 

rondleiding door de gebouwen, de bibliotheek, de collegezaal en de 

tentamenhal. 

En, last but not least, werden de uitgaanskroegjes aangewezen en 

werden we bij de sociëteit van RSG hartelijk ontvangen en rondgeleid 

met een borrel toe, zonder alcohol! Op vrijdag ten slotte hebben de 

leerlingen een dag stage gelopen bij een bedrijf.

GESPREKKEN PROFIELKEUZE

De oudergesprekken voor de profielkeuze van de derdejaars zijn 

achter de rug. De definitieve profielkeuze wordt nu uitgedraaid. Aan 

de ouders het verzoek deze te ondertekenen en vervolgens liefst 

zo snel mogelijk door de leerling op school bij de decanen te laten 

inleveren.

STUDIEKEUZE WORKSHOP ERASMUS

De leerlingen van 5vwo, die nog geen idee hebben wat zij willen 

studeren, hebben we op 5 april een workshop aangeboden op school. 

Twee docenten van de Erasmus Universiteit hebben samen met de 

leerlingen de fases doorlopen: wat kan ik, wat wil ik, wat weet ik en 

wie ben ik. Na dit geïnventariseerd te hebben werden de verschillende 

studie-richtingen van de universiteit bestudeerd en gematcht. 
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VOETBALTOERNOOI

Woensdag 10 april stonden alle voetbaltalenten om 7.45 uur klaar op 

school (en ja, dan kan iedereen gewoon op tijd zijn!).

Met 1 heren team tot 15 jaar, 1 heren team boven 15 jaar en twee 

dames teams van het Reviuslyceum en de Revius Mavo zijn wij de 

strijd aangegaan met de andere Lentiz scholen.

De dames hadden een lastige start, maar gingen na een paar 

wedstrijden lekker draaien. Mooi was te zien dat de dames onderling 

spelers uitwisselden zodat beide teams met voldoende speelsters in 

het veld stonden. Uiteindelijk speelden de dames van het Lyceum en 

de mavo tegen elkaar om de 5de en 6de plek, het lyceum eindigde 

als 5de.

 

De heren boven 15 jaren speelden erg leuk samen, zij werden eerste 

in de poule. Tygo scoorde alle doelpunten! In de halve finale verloren 

wij helaas van het sterke team van het Groen, waarna wij 7-1 wonnen 

van het Life college en dus derde zijn geworden!

 

De jongens onder de 15 stonden onder leiding van Jay Degens (en 

vriend Michael Berrevoets) wat een top coach!

De eerste wedstrijd werd weliswaar niet gewonnen maar daarna was 

de machine van Jay niet meer te stoppen. Zo wonnen zij de halve 

finale en in de finale werd ook het life college verslagen!! Dus de 

eerste plaats!!! Team onderbouw kende alleen maar uitblinkers, 

maar Tobias Bosveld was echt ongelooflijk goed!

 

De resultaten waren dus super, maar nog mooier is dat wij trots 

kunnen zijn hoe onze leerlingen zich hier gedragen hebben en elkaar 

gesteund hebben. Een mooi compliment voor onze school!
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JAARPLANNING

Week 19 bezoek Finse leerlingen aan lyceum

9 mei start examen eerste tijdvak lyceum en mavo

22 mei vergadering ouderraad lyceum

20 mei laatste examen eerste tijdvak mavo   

22 mei laatste examen eerste tijdvak lyceum 

Week 22 afname rekentoets lyceum en mavo

    project II mavo

30 mei Hemelvaart

31 mei vakantie

10 juni Tweede Pinksterdag

12 juni uitslag eerste tijdvak lyceum en mavo

13 juni uitje leerjaar 1, 2 en 4 lyceum

17 juni start eindexamen tweede tijdvak lyceum en mavo

20 juni laatste eindexamen tweede tijdvak lyceum en mavo

26 juni kennismakingsmiddag 

 nieuwe brugklassers lyceum en mavo

28 juni uitslag eindexamen tweede tijdvak lyceum en mavo

week 27/28 Proefwerkweek

1 juli diploma-uitreiking mavo mavo

2 juli diploma-uitreiking vwo lyceum

3 juli diploma-uitreiking havo lyceum

10 juli sportdag onderbouw lyceum en mavo

11 juli sportdag bovenbouw lyceum en mavo

12 juli inzien toetsen lyceum

15 juli inhalen proefwerken lyceum en mavo

 herkansingen Tweede Fase lyceum

 rapportvergaderingen

 schoolfeest lyceum en mavo

16 juli rapportvergaderingen lyceum en mavo

17 juli rapportvergaderingen lyceum en mavo

18 juli ophalen rapporten/inleveren boeken lyceum en mavo

  nieuwsbrief 6 uit lyceum en mavo

19 juli revisievergadering 

VOOR HAVO VWO/ATHENEUM

PROMOTEAM PABO 18 APRIL

Er is een schreeuwend tekort aan leerkrachten. Op donderdag 18 april 

van 12.45 - 13.30 uur komt het promoteam van de pabo-opleiding van 

de Thomas More Hogeschool voorlichting geven over de pabo-studie 

en de passie voor het onderwijs. Voor alle leerlingen die interesse 

hebben voor deze richting.

SPEEDDATE

Op donderdag 20 juni van 18.00 – 21.30 uur wordt er voor 5vwo een 

speeddate georganiseerd samen met het bedrijfsleven en de Rotary. 

Leerlingen krijgen de mogelijkheid met beroepsbeoefenaars van hun 

keuze informatie uit te wisselen en er is een speciale gast voor de 

collegetour: Laurens de Groot. Hij gaat vertellen hoe zijn leven een 

wending heeft gekregen van rechercheur bij de politie, tot wildlife 

crime specialist. Om walvissen te beschermen voerde hij jarenlang 

bloedstollende campagnes in Antarctica waarbij zelfs zijn schip niet 

werd gespaard. Tegenwoordig gebruikt hij met Smart Parks de meest 

innovatieve technieken en methodes om de olifanten en neushoorns 

in Afrika te beschermen. Met zijn bedrijf ving hij bijvoorbeeld als 

eerste ter wereld neushoornstropers met een drone. Hij is nu ook 

ondernemer, schrijver en spreker. En, last but not least, iedereen 

krijgt ruimschoots de tijd om aan deze held vragen te stellen.

VAN DE DECANEN (vervolg)


