
VOOR HAVO VWO/ATHENEUM 

Nieuwsbrief  • december 2018 

1 

 

 

 

 
 
 

VAN DE SCHOOLLEIDING 
 

 
TALENT! 
Met trots hebben we de afgelopen periode gezien hoeveel van onze 

leerlingen een mooie prestatie op school, maar ook buiten school 

hebben neergezet. Op sportief gebied, maar ook op cultureel en 

maatschappelijk gebied hebben we actieve leerlingen die aan de weg 

timmeren. Prachtig om te zien en waardevol om hier onderdeel van 

uit te maken. U kunt in deze nieuwsbrief hier de concrete voorbeel- 

den van zien. Wij geloven er sterk in dat we onze leerlingen naar die 

plek moeten brengen waar voor hen kennen, kunnen, ontwikkelen en 

lol maken samenkomen. Dat is voor iedereen anders, dat is waar voor 

een ieder zijn of haar talenten liggen. Aan ons is het om samen met 

uw kind op zoek te gaan naar die plek. Om een goede (sport)prestatie 

neer te zetten moet je hard trainen, maar ook ‘hard rusten’. Met de 

kerstvakantie voor de deur is er tijd om ‘hard te rusten’ en afstand 

te nemen om na twee weken zaken weer met een fitte, frisse blik te 

bekijken. 

 
Namens ons team wens ik u fijne feestdagen! 

 
 
 

Namens het team, 

Timo Nuijten 

directeur 

 
 
 

 
AVG 
Zoals elk bedrijf of instelling zijn ook wij gehouden aan de 

AVG. Dat is natuurlijk  een goede zaak, het is belangrijk dat 

persoonsgegevens goed beschermd zijn, maar het is soms 

ook ronduit lastig. Zo zijn wij meer dan ooit gehouden aan 

het vragen van toestemming voor allerlei zaken. U heeft in de 

afgelopen periode hierover meermalen correspondentie van 

ons ontvangen. Onze administratie heeft er inmiddels een 

forse klus bij gekregen om dit allemaal in kaart te brengen. 

Gelukkig is een groot deel van de gevraagde informatie  al 

teruggekomen, maar ook een aanzienlijk deel nog niet. 

Wij willen u vriendelijk maar dringend vragen, als u nog 

niet gereageerd heeft, dit alsnog te doen. Het scheelt ons 

veel tijd. 

PERSONEEL 
Op dit moment zijn we druk bezig met het vervullen van vacatures 

met betrekking tot de vervangingen die er aan komen. Mevrouw el 

Ghouizy, mevrouw Keijsers en mevrouw Van der Es gaan na de 

kerstvakantie met zwangerschapsverlof. Na de kerstvakantie zal de 

heer Alili (scheikunde) de lessen van mevrouw  Brok overnemen. 

 

 

LESUITVAL EN INHALEN LESSTOF 
Helaas hebben we, door omstandigheden,  in de eerste periode van 

het schooljaar te maken gehad met verzuim van verschillende col- 

lega’s uit de onderbouw, voor sommige klassen heeft dit meer impact 

gehad dan voor andere. Natuurlijk doen we wat mogelijk is om 

lesuitval te voorkomen, vangen we lessen op binnen de mogelijkhe- 

den en werken we hard om eventuele achterstanden te vermijden of 

in te lopen. Toch kan het zijn dat er druk ontstaat op het programma 

en problemen ontstaan. Meer doen in minder tijd is vaak ingewikkeld 

voor leerlingen die moeite hebben met de lesstof. Uiteraard vinden 

wij dat onze leerlingen niet de dupe hiervan mogen worden. 

In de onderbouw werken we met een ATP. Dit is een richtlijn deze ligt 

gelukkig niet zo vast als bijvoorbeeld het examenprogramma in de 

bovenbouw. Bij langdurig (2 weken of meer) lesuitval ontstaat er wel- 

iswaar een achterstand, maar deze hoeft dit niet per definitie binnen 

dezelfde periode afgenomen te worden. In sommige gevallen zullen 

we hier langer over doen en kan de lesstof zelfs naar het volgende 

schooljaar verplaatst worden. De vakdocent zal hier met de vakgroep 

en de teamleider verstandige keuzes in maken. Mocht u hierover 

vragen hebben, neemt u dan vooral contact op met de vakdocent. 

 
 

REVIUSUREN 
We zijn dit jaar in de onderbouw gestart met Revius-uren. Tijdens 

deze uren werken de leerlingen projectmatig aan verschillende 

onderwerpen. Tijdens het werken aan deze projecten ontwikkelen 

zij verschillende vaardigheden zoals; samenwerken, kritisch denken, 

creatief denken, ICT-vaardigheden ect. In onderwijsland noemen ze 

dit 21 eeuwse vaardigheden.  Op het Reviuslyceum noemen we het 

toekomstvaardigheden. 

Het is de bedoeling om toe te werken naar een model waarbij 

leerlingen kunnen kiezen voor bepaalde projecten op basis van hun 

interesse of leervraag. Hiermee zullen we, indien alles goed verloopt, 

in schooljaar 2019/2020 kunnen starten. 

Voor zowel leerlingen als docenten was het wel even spannend, maar 

het is inmiddels erg succesvol. Leerlingen maken videoclips, er komen 

gastsprekers, er wordt gewerkt aan wiskundige vaardigheden en zo 

zijn er nog veel meer uitdagende projecten. 



2 

VOOR HAVO VWO/ATHENEUM 

 

 

 

 
 
 

FIRST LEGO LEAGUE 
 

 
 

Meer dan dertig teams van middelbare scholieren uit de regio Rijn- 

mond kwamen op 23 november bij elkaar in het Innovation  Dock op 

de RDM Campus in Rotterdam. De leerlingen  presenteerden een robot 

die zij zelf hebben ontworpen, gebouwd en geprogrammeerd. Daar- 

naast werden samenwerkingsopdrachten gedaan en werd door ieder 

team een onderzoek in de ruimtewetenschap gepresenteerd. 

 
Van de dertig teams uit de regio Rijnmond kwamen er drie van het 

Revius: 

Team de SpacEngineers (met Merel Satijn, Samir Imarouen, Ilse van 

Putten en Azra Özsert uit C3A en Pooja Ganpat, Sam Blankert en Lexxi 

van den Berg uit C2A) 

 
Team Bots of the Universe (met Stefanie Greidanus, Joïne Wener, 

Eefke Tanesha en Julian de Vries uit C3A en Maaike  Royen,  Jacco Nijs- 

sen en Peter van den Boogaard uit C2A) 

 
Team SpaceBlaze (met Naomi van Dijk en Lindsey de Jong uit C3A 

en Dyonne van der Ven, Jasmijn Willemse, Jens Magnin, Luc Simons, 

Nicole Foederer, Thijs Vorstenbosch en Yannick Bosveld uit C2A). 

 
De afgelopen weken is er enorm veel werk verzet, waarbij de leerling- 

en erg zelfstandig te werk zijn gegaan. Die inzet werd beloond: Elk 

Reviusteam heeft een prijs gewonnen! Zo ontvingen de leerlingen 

van de teams Bots of the Universe en SpaceBlaze de prijzen voor 

beste robotontwerp  en best geprogrammeerde robot. De SpacEngi- 

neers veroverden zelfs de eerste prijs, wat inhoudt dat ze met alles bij 

elkaar (robotica, onderzoek én samenwerking) het sterkst waren van 

alle dertig teams uit deze regio! 

 
Die eerste plaats heeft de SpacEngineers niet alleen een plekje in de 

krant opgeleverd, maar ook een plek in de Beneluxfinale! Zaterdag 16 

februari strijden de SpacEngineers tegen andere teams uit de Bene- 

lux in het Klokgebouw in Eindhoven. 

 
MORRIS ZET KURHAUS IN HET LICHT 

Onze leerling Morris Kreft die zichzelf heeft leren pianospelen 

heeft onlangs in Scheveningen gespeeld. Bij het Kurhaus staat er 

een piano waar mensen op kunnen spelen. 

Op het ritme van het pianospel wordt het Kurhaus verlicht en 

dit geeft een indrukwekkend  beeld. Knap gedaan! 

https://youtu.be/wOAfIfb9bZY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVIUSLYCEUM WINT DEBATWEDSTRIJD 
“NEDERLAND LEEST’ 

Vrijdag 30 november jongstleden debatteerden leerlingen van het 

Reviuslyceum met leerlingen uit Spijkenisse en Oud-Beijerland over 

een aantal interessante stellingen. Een van de stellingen  luidde:  het 

programma Heel Holland Bakt zou verboden moeten worden. Na het 

laatste debat wees de jury Anne Bergen aan als winnares. Volgens 

de jury beargumenteerde Anne op overtuigende wijze en in heldere 

bewoordingen haar standpunt. 

 
Het debatteam van het Reviuslyceum bestond uit, van links naar 

rechts, Mauris Groen, Anne Bergen, Britt Veugelers, Ahmed Hamdi, 

Pepijn Kleingeld 

en Leann van de 

Ende. Zij hebben 

een uitstekende 

bijdrage geleverd 

aan het debat 

en daarmee het 

Reviuslyceum op 

een fantastische 

manier vertegen- 

woordigd. 

https://youtu.be/wOAfIfb9bZY
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NIEUWS VAN DE DECAAN 

 
Op 3 december jongstleden  vond voor de ouders van de leerlingen 

derde klassen de voorlichtingsavond plaats over de profielkeuzes. 

We zijn blij met de grote belangstelling. De voorlopige profielkeuze 

moet namelijk voor de kerstvakantie al worden ingeleverd, ondertekend 

door de ouders. De definitieve keuze moet in april worden ingeleverd. 

 
Wanneer bij u of uw zoon/dochter nog vragen zijn over profielkeuze of 

studiekeuze, dan zijn zij van harte welkom voor een gesprek bij één van 

de decanen. 

Linda van der Es is per 1 januari met zwangerschapsverlof. Ellen Nass 

gaat haar vervangen. Samen met Eline de Winter bemant zij tot de 

zomervakantie het decanaat. U kunt uw vragen mailen naar: 

Ellen Nass: enass@lentiz.nl 

Eline de Winter: edwinter01@lentiz.nl 
 

 
INSCHRIJVEN STUDIE 

Voor de leerlingen uit de examenklassen is het van belang dat zij letten 

op de uiterlijke inschrijfdata  voor opleidingen.  Dat kan voor sommige 

opleidingen al in januari zijn! Kijkt u daarvoor op de websites van de 

betreffende studies over de inschrijfeisen. 

Hoe kunnen we helpen bij het maken van de juiste keuze? Hieronder 

een inzichtelijk stappenplan uit het decaan magazine ‘DecaZine”: 

 
Stapsgewijs op weg naar jouw studie 

 

 
Stap 1: Begin bij jezelf! 

Het kan goed zijn, dat je vroeger als klein kind al wist wat je wilde 

worden. Nu je wat ouder bent, kun je je afvragen waarom je dat beroep 

toen leuk vond. Probeer een antwoord te geven op de volgende vragen. 

Je hoeft hierbij niet direct te denken aan een studie of beroep. 

Wat vind je leuk om te doen? Niet alleen op school! 

Welke vakken vind je leuk? Wat vind je belangrijk en waar ben je goed 

in? Waar geniet je van? Waar heb je plezier in? Heel lastige vragen, die 

eigenlijk vissen naar wie jij bent en wat jij wilt! 

Als je het helemaal nog niet weet, kijk eens om je heen wat anderen 

leuk vinden en vraag je af of dat iets voor jou zou zijn. Zo niet, waarom 

eigenlijk niet? Laat anderen eens tegen jou zeggen waar je goed in 

bent of wat jij vaak als vanzelfsprekend doet in de groep. Zeg eens va- 

ker tegen jezelf een zin die begint met ‘eigenlijk’. Dan gaat er wellicht 

een belletje rinkelen. En dan niet luisteren naar de belemmerende ge- 

dachte die vaak volgt, maar naar wat je gevoel zegt. Eigenlijk zou ik... 

 
Stap 2: Oriënteren en verkennen 

Hiermee begin je al vroeg in de bovenbouw van havo en vwo. 

• Bezoek open dagen 

• Vraag aan studenten, wat zij van hun studie vinden en praat met je 

ouders en vrienden over wat je gezien en ervaren hebt. Op school 

kunnen je mentor, je docenten en de schooldecaan in deze fase 

goede gesprekspartners zijn. Het gaat erom dat degenen die jou 

kennen, jouw verhaal horen. Hun reacties kunnen jou vervolgens aan 

het denken zetten. 

• Bekijk allerlei studies en opleidingen via internet. Ga bijvoorbeeld 

naar studiekeuze123.nl of bezoek de site van een universiteit of ho- 

geschool. Je kunt ook allerlei interesse-onderzoeken op de computer 

doen ( kijk bij studiekeuze123.nl) om erachter te komen in welke 

richting je een studie kunt gaan zoeken. 

 
Tip: Als je helemaal niet weet naar welke open dag je zou moeten 

gaan, ga dan gewoon een keer met een vriend of vriendin mee. 

Je zult merken dat je je toch een mening gaat vormen. 
 

 
Stap 3: Verdiepen 

Selecteer een aantal opleidingen waarvan je meer te weten wilt komen, 

nadat je naar open dagen bent geweest en op internet hebt gezocht. 

Bekijk de programma’s van die studies via de site van de universiteit of 

instelling. 

Geef je op om te gaan proefstuderen of om mee te lopen. Soms kun je 

dat ook online doen. Behalve ervaren wat de studie inhoudt, zorgt 

proefstuderen en meelopen er ook voor, dat je je misschien al een 

beetje thuis gaat voelen bij die studie. En dat spreekt het heel be- 

langrijke onderbewuste aan! Wetenschappers noemen dat verschijnsel 

bonding en bonding is belangrijk voor studiesucces. 

Praat over je ervaringen met vrienden, met je ouders of op school met 

klasgenoten. 

Plan een gesprek met je mentor of decaan over de redenen, waarom je 

die studies leuk en interessant vindt. Als je jouw keuze aan ande- ren 

vertelt, zet je voor jezelf alles op een rijtje en realiseer je je wat je ervan 

vindt. Ook handig als je bij een studiekeuzecheck moet vertellen 

waarom je voor die specifieke opleiding hebt gekozen. 

 
Stap 4: Beslissen! 

Tsja, en dan komt het moment waarop je moet beslissen welke studie 

het gaat worden. Je gaat de knoop doorhakken. Schrijf je op tijd in via 

studiekeuzelink.nl! 

Na je inschrijving doe je mee aan de studiekeuzecheck.  Je kunt deze 

zien als een laatste onderzoek of de studie bij je past. 

 
Tip voor ouders: 

Ouders hebben zelf ook veel vragen over studiekeuze en studeren. 

Daarom schrijven decanen en oudervoorlichter Hermien Miltenburg ge- 

regeld artikelen over studiekeuze, tussenjaar, studiekosten en studeren 

op een blog voor ouders: www.studiekeuzekind.nl 

mailto:enass@lentiz.nl
mailto:enass@lentiz.nl
mailto:edwinter01@lentiz.nl
mailto:edwinter01@lentiz.nl
http://www.studiekeuzekind.nl/
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EDUKANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo allemaal, mijn naam is Elise de Reus. Ik ben momenteel 17 

jaar (bijna 18!) en ik zit in V6A. Dit jaar mag ik het Reviuslyceum 

vertegenwoordigen  als ambassadeur van Edukans! 

Om het jaar doet onze school mee aan ‘Edukans Going Global’, 

een project waarin leerlingen vanuit heel Nederland een school in 

een Afrikaans land mogen bezoeken en daar kennis gaan maken 

met het land, de leerlingen, het onderwijs en de manier van 

leven. Bovendien wordt iedere Nederlandse leerling gekoppeld 

aan een leerling uit het desbetreffende land. 

Met deze buddy ga je naar school en voer je gesprekken over veel 

verschillende onderwerpen, ook over de onderwerpen die daar 

vaak nog als taboes worden aanschouwd. In 2019 gaat de reis naar 

Malawi! 

De sollicitatieprocedure voor deze reis bestond uit het schrijven 

van een sollicitatiebrief, een sollicitatiegesprek voeren met een 

lerares van school, een presentatie geven voor twee docenten en 

een medewerker van Edukans én twee weken ongeduldig wach- 

ten op de uitslag. Het is voor mij de tweede keer dat ik hiervoor 

gesolliciteerd heb. Mijn spreekwoord luidt als volgt: tweemaal is 

scheepsrecht!  Op 21 februari 2019 vlieg  ik samen met mijn mede- 

GoingGloballers naar Blantyre, Malawi! 

Op vrijdag en zaterdag,  7 en 8 december, vond er een traingings- 

weekend plaats met alle leerlingen, docenten en begeleiders die 

meegaan op reis. Het waren twee fantastische, gezellige, infor- 

matieve, enthousiasmerende en bovendien intensieve dagen. 

Ik heb allemaal nieuwe mensen mogen ontmoeten en ik ben een 

hoop te weten gekomen over de reis zelf, het programma en de 

groep. 

Iedere leerling uit onze groep, die bestaat uit 19 leerlingen, zal in 

Malawi een taak vervullen als schrijver, fotograaf of verslaggever 

voor de camera. Ik heb te horen gekregen dat ik voor de camera 

zal gaan presenteren. Aan het einde van de reis wordt er van de 

gemaakte beelden een aftermovie gemaakt. 

Ik heb zin in het avontuur en de reis die me te wachten staan en 

ik zie ernaar uit om mijn ervaringen met de school te delen! 

FCE, CAE EN CPE CERTIFICATEN UITREIKING 

Na één of twee jaar hard werken zijn 55 leerlingen  van havo 4 en vwo 5 

geslaagd voor hun respectievelijk FCE (First) en CAE (Advanced) en CPE 

(Proficiency) Certificates. Een bijzondere prestatie. 

 
Waarom Cambridge Engels 

op het Reviuslyceum? 

Het is een unieke manier in het 

benaderen van en het lesgeven in 

het Engels. De leerlingen  worden 

gestimuleerd om te communiceren 

in het Engels in alle vaardigheden. 

Het voorbereiden op de examens 

gaat dan soepeler en op een natuurlijker manier. Bovengenoemde 

certificaten hebben een geldigheid voor het leven. Het certificaat geeft 

toegang tot 20.000 universiteiten in Europa, soms zelfs in Amerika en 

geeft voorrang op het verkrijgen van banen wereldwijd.  De certificaten 

staan op één lijn met het Europese Referentie Kader voor buitenlandse 

talen (ERK) in Europa. Een FCE is gelijk aan het B2 level, het CAE aan 

een C1 level. CPE staat gelijk aan een C2 level,  het hoogste niveau. Bin- 

nen deze certificaten zijn ook weer drie niveaus te behalen. 

 
In juni 2017 zijn de leerlingen naar Rotterdam afgereisd om daar met 

andere kandidaten uit Nederland aan de drie van de vier toetsen 

van het officiële Cambridge examen deel te nemen: reading, writing 

en listening. De leerlingen  mochten niet praten. Het moest ook nog 

binnen een bepaalde tijd af. Het was allemaal erg spannend. Dat we 

het gehaald hebben is “helemaal te gek”. Een kandidate: “Ik ga naar 

Edinburgh om te studeren. Ik hoef niets te doen en wordt zo toegelaten 

om dat ik een  CAE heb! Dat is toch mooi?” 

 
In mei dit jaar hadden de studenten al het onderdeel “Speaking” met 

goed gevolg afgesloten. 

 
Op 23 november vond de feestelijke uitreiking plaats onder het genot 

van een drankje en speciaal voor deze gelegenheid gemaakte cup 

cakes van Laura’s Buttercups uit Maassluis. De heer Timo Nuijten 

verwelkomde de familie en vrienden van ‘de graduates’ en sprak zijn 

respect uit voor deze studenten die er zoveel tijd aan besteed had- 

den om het felbegeerde certificaat te bemachtigen. Daarna volgde de 

uitreiking. Uiteraard werden volgens de traditie de ‘Graduation  Caps’ na 

afloop hoog de lucht ingeworpen. 

Aan het einde volgde een staand applaus van leraren en ouders… 

Terecht. We zijn maar wat trots op deze kanjers! 
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KERSTMARKT IN AKEN 
 

 
Op donderdag  6 december zijn we met de leerlingen van de vierde 

klassen havo en vwo, die Duits in hun profiel hebben, naar Aken 

gereisd. 

Om 8.00 uur vertrokken de bussen van het Reviusplein en met een 

licht oponthoud kwamen we om 11.15 uur op de Theaterplatz in 

Aken aan. 

Het was droog en de temperatuur was goed. Daardoor konden de 

leerlingen hun opdrachten goed uitvoeren. Zij moesten twee Duitse 

interviews afnemen. In de les hadden we al nagedacht wat voor 

vragen je kon stellen en hoe je iemand benadert als je een vraag 

wilt stellen. Als ze deze opdracht hadden gedaan, konden ze ook de 

kerstmarkt en de Dom, waar Karel de Grote is begraven, bezoeken. 

Op het mondeling staat Aken als gespreksonderwerp aangegeven, 

dus extra informatie was daarom wel welkom. Ook kon er gewinkeld 

worden. En natuurlijk moest er ook gegeten worden. Zo werden 

Pommes, Currywurst en Bratwurst im Brötchen geprobeerd, maar 

natuurlijk ook Hamburger van McDonalds. Om 16.15 uur verzamel- 

den we weer am Theaterplatz en reed de bus weer naar Maassluis 

terug. Een geslaagde dag, waarop de leerlingen hun Duits konden 

gebruiken en een stukje Duitse cultuur konden ervaren. 
 
 
 
 
 

 
LEERLINGEN REVIUSLYCEUM BEHALEN 

CERTIFICAAT 
 

 
Onlangs was er weer de jaarlijkse uitreiking van de Delf Scolaire 

certificaten. Al vele jaren biedt de school extra onderwijs in de 

moderne vreemde talen. Dit is in verband met de vele internatio- 

naliseringsactiviteiten op onze school. De betreffende leerlingen 

hebben op vrijwillige basis in hun vrije tijd extra Frans gevolgd bij 

hun excellente docente Marie-Christine de Vos. Met dit certificaat 

kunnen ze eventueel in Frankrijk verder studeren. Zeven leerlingen 

behaalden het A1 niveau, drie leerlingen A2 en drie het B1 niveau. 

Een mooie prestatie. 

 
C’est merveilleux! 



6 

VOOR HAVO VWO/ATHENEUM 

 

 

 

 
 
 
 

JAARPLANNING 
 

 
Week 2 Talendorp en afname rekentoets 

(7 januari t/m 20 januari) 

7 januari Lentiz organisatiedag: leerlingen hebben geen les 

10 januari Tweede Toetsperiode Tweede Fase 

Voorlichting ouders groep 8 

17 januari Skireis H4/V4 

18 januari Workshop presentatie  H5 en V6 

week 4 Keuzewerkdagen leerjaar 4 en luistertoetsen 

23 januari Wiskunde Olympiade 

24 januari Presentatieavond PWS 

31 januari Muziekactiviteit vierde klassen 

1 februari Herkansing examenklas / uitreiken rapporten en 

cijferoverzichten 

5 februari Excursie  CKV Amsterdam voor V5 / uitreiken  SE 

cijferlijsten 

6 februari Ouderavond 

12 februari Lesjesmiddag leerlingen groep 8 (les tot 12.00 uur) 

14 februari Open avond 

18 februari Ouderraad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVIUS MAVO REVIUSLYCEUM 
 

MAVO - MAASSLUIS 

 
HAVO, VWO/ATHENEUM - MAASSLUIS 

 

 
VOORLICHTINGSAVOND  VOOR OUDERS VAN GROEP 8 LEERLINGEN 

donderdag 10 januari 19.00 - 21.00 uur (locatie: Reviusplein 8, Maassluis) 

 
 

OPEN AVOND MAVO 

maandag 11 februari 
19.00 - 21.00 uur 

locatie: Kastanjedal  2, Maassluis 

OPEN AVOND LYCEUM 

donderdag 14 februari 
19.00 - 21.00 uur 
 
locatie: Reviusplein 8, Maassluis 


