
Op de mavo gelden de volgende lestijden:

Lestijden Revius MAVO

 1 08.30  -  09.15 

 2 09.15  -  10.00 

 3 10.00  -  10.45 

 pauze 10.45  -  11.00 

 4 11.00  -  11.45 

 5 KWT 11.45  -  12.30 

 pauze 12.30  -  13.00 

 6 13.00  -  13.45 

 7 13.45 -  14.30 

 8 14.30 -  15.15 

 9 14.15  -  16.00 
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VAN DE SCHOOLLEIDING

Geachte ouders/verzorgers,

De zomervakantie staat voor de deur! Na een lange periode van hard 

werken is het tijd om eropuit te trekken, het schoolse leven even los te 

laten en weer op te laden voor een volgend schooljaar. Over een week 

of zes staan ons een nieuw schooljaar en een volgende uitdaging te 

wachten. Onze geslaagden en schoolverlaters gaan een pad bewan-

delen buiten onze school, terwijl het voor onze nieuwe eerstejaars en 

instromers juist een pad betreft binnen onze school. Voor de groep 

die hier op school zit en blijft, en dat is de grootste groep, komt er een 

nieuw jaar met nieuwe kansen. 

We kunnen wederom terugkijken op een enerverend schooljaar waar-

in bergen werk zijn verzet. We zijn als organisatie verder gegroeid, 

we hebben geëxperimenteerd met het 45-minutenrooster, we hebben 

geëvalueerd en aanpassingen gedaan voor het komende schooljaar. 

Zo zullen we komend jaar op verzoek van de leerlingen en docenten 

op het lyceum met de volgende roostertijden gaan werken. 

VOOR HAVO VWO/ATHENEUM

Het afgelopen jaar was ook het eerste jaar van onze Revius MAVO. 

Wat is daar door leerlingen en collega’s hard gewerkt om deze tot een 

succes te maken! En wat een succes is het geworden! 

Het gebouw is opgeknapt, de lessen zijn verbeterd, de leerlingtevre-

denheid is toegenomen, de kwaliteit van het onderwijs is goed en 

het slagingspercentage prachtig: 97%. Er zijn niet heel veel scholen 

die dat in een eerste jaar laten zien. Heel fijn om zo’n goede start te 

maken! 

Maar eerst is het tijd voor vakantie! Wij hopen dat u allen een goede 

periode tegemoet gaat en hopen u na de vakantie weer uitgerust en 

opgeladen in goede gezondheid te mogen ontmoeten.

   

   Namens de schoolleiding,

   Timo Nuijten

   directeur

Lestijden Reviuslyceum

 lesuur lokaal 207-209  lokaal 101 - 106
    lokaal 307-314  lokaal 201 - 206
      lokaal 301 - 306

 1  08.30  -  09.15 uur 1 08.30  -  09.15 uur

 2  09.15  -  10.00 uur 2 09.15  -  10.00 uur

 pauze  10.00  -  10.15 uur 3  10.00  -  10.45 uur

 3  10.15  -  11.00 uur pauze 10.45  -  11.00 uur

 4 11.00  -  11.45 uur 4 11.00  -  11.45 uur

 pauze 11.45  -  12.15 uur 5 11.45  -  12.30 uur

 5 12.15  -  13.00 uur pauze 12.30 -  13.00 uur

 6 13.00  -  13.45 uur 6 13.00  -  13.45 uur

 7 13.45  -  14.30 uur 7 13.45  -  14.30 uur

 pauze 14.30  -  14.45 uur pauze  14.30  -  14.45 uur

 8 14.45  -  15.30 uur 8  14.45  -  15.30 uur

 9  15.30  -  16.15 uur 9 15.30  -  16.15 uur

 10  16.15  -  17.00 uur 10  16.15  -  17.00 uur
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VERTREKKENDE COLLEGA’S 
Natuurlijk neemt er ook ieder jaar een aantal collega’s om uiteen-

lopende redenen afscheid van onze school. Voor sommigen een 

logische stap in hun carrière, anderen gaan met pensioen of maken 

andere keuzes die ertoe hebben geleid dat zij afscheid nemen. Voor 

allen geldt dat wij hen zeer bedanken voor de energie die zij hebben 

gestoken in de ontwikkeling van onze leerlingen en onze school. 

Wij wensen de collega’s Den Heijer, Van Dijk, Vlietstra, Kuyvenhoven, 

Pieringer, Kes, Wielaard, Kielman, El Ghouizy en Sahin veel succes en 

danken hen voor hun bijdrage.

Ook in de samenstelling van de locatie MR zal er met ingang van 

komend jaar een wijziging zijn: de heer Van der Waardt zal het stokje 

overnemen van de heer Strik. 

VOOR HAVO VWO/ATHENEUM

NIEUWE COLLEGA’S
Het vertrek van collega’s levert natuurlijk weer ruimte op voor nieuwe 

personeelsleden en we zijn dan ook blij dat we weer een aantal 

enthousiaste collega’s hebben kunnen benoemen. In de volgende 

nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.

DIPLOMA-UITREIKINGEN MAVO, HAVO EN VWO
Op 1, 2 en 3 juli kregen alle geslaagde leerlingen van mavo, havo en 

vwo tijdens een feestelijke avond hun diploma uitgereikt. Hieronder 

een kleine impressie:
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VOOR HAVO VWO/ATHENEUM

SPORTDAG
 In de ochtend van woensdag 10 juli hebben alle klassen van de 

Revius MAVO deelgenomen aan de sportdag. Op het grasveld buiten 

stonden een stormbaan en een pannakooi en waren er diverse 

instructeurs voor onder andere Zumba, basketbal en een leuke quiz. 

In de gymzaal speelden de leerlingen Archery Tag: een spectaculaire 

combinatie van trefbal en paintball, maar dan met pijl en boog.  

MENTORUITJE
Op donderdag 11 juli gingen alle klassen van de Revius MAVO samen 

met hun mentor op stap. Klas 1 en 2 hebben trampoline gesprongen 

bij Indoorpretpark Maassluis. Samen leerden ze elkaar trucjes aan en 

zijn de nodige calorieën verbrand. Het ijsje na afloop was dan ook dik 

verdiend. 

Klas 3 heeft in Hoek van Holland een surfles gevolgd. Gekleed in 

wetsuit leerden zij bij een lekker zomerzonnetje de kneepjes van het 

echte surfen. Dat iedereen in het water viel, was met dit weer totaal 

niet erg. Het was een super geslaagde dag!

HUISWERKBEGELEIDING SCHOOLJAAR 2019-2020
De huiswerkbegeleiding vanuit Lyceo is dit jaar gestopt. Inmiddels 

hebben we een nieuwe partner gevonden in Studie+. De medewer-

kers van Studie+ zullen zich na de zomer voorstellen aan alle ouders 

en leerlingen. De huiswerkbegeleiding zal voor zowel de mavo als het 

lyceum worden aangeboden.

SCHOOLKOSTEN VANAF SCHOOLJAAR 2019 – 2020 
VIA WIS COLLECT
Per 1 augustus 2019 stapt Lentiz Onderwijsgroep voor de facturatie 

van de schoolkosten over naar een andere partij. Vanaf schooljaar 

2019 – 2020 ontvangt u de facturen via Wis Collect. Alle kosten tot en 

met schooljaar 2018 – 2019 worden nog wel door onze huidige partij, 

Idealnet, afgehandeld.

Via Wis Collect bieden wij de schoolkosten digitaal aan u aan. Daar-

voor is het belangrijk dat uw juiste e-mailadres bij ons bekend is. Wij 

verzoeken u dan ook om uw e-mailadres te controleren. U kunt de 

facturen direct per Ideal betalen en desgewenst kiezen voor betalen 

in termijnen. Vanaf 1 augustus 2019 is het niet meer mogelijk om 

contant te betalen op school.

Heeft u nog niet alle schoolkosten voor het schooljaar 2018 – 2019 

voldaan? Dan verzoeken wij u dit alsnog tijdig te doen. Dit voorkomt 

dat u in het nieuwe schooljaar nog herinneringen en aanmaningen 

ontvangt van Idealnet.

EDUKANS
Vlak voor het einde van het schooljaar was het tijd voor de project-

week in de onderbouw. 

De organisatie ‘Edukans’, waarover al eerder geschreven is, stond 

wederom centraal, met als specifiek thema ‘Malawi’. Afgelopen 

februari mocht ik, Elise de Reus (vwo6), Malawi bezoeken en ken-

nismaken met het onderwijs en de leerlingen daar. Na een aantal 

maanden was het tijd om mijn ervaringen met de leerlingen te 

delen. Dit heb ik gedaan door middel van presentaties in de aula. 

Ik heb de leerlingen verteld over het land, de cultuur, het onder-

wijs en de hulp die de leerlingen en de onderwijsinstellingen in 

Malawi hard nodig hebben. In samenwerking met Edukans hopen 

wij deze leerlingen de hulp zo goed mogelijk te kunnen bieden. 

De leerlingen van de eerste en tweede klas hebben meegedaan 

aan een sponsorloop voor Malawi. Helaas konden niet alle klassen 

de sponsorloop afmaken, vanwege het heel slechte weer. Geluk-

kig hebben de leerlingen zich ook op andere, creatieve manieren 

ingezet en alsnog een heel mooi bedrag met elkaar opgehaald voor 

de leerlingen in Malawi! De sponsorloop heeft maar liefst 4000 euro 

opgebracht. Dat betekent dat we dit jaar met alle acties bij elkaar 

bijna 7000 euro hebben opgehaald! 

Namens de kinderen in Malawi: bedankt!

Elise de Reus 

START NIEUWE CURSUS
Dinsdag 3 september starten we met het introductieprogramma voor 

alle leerjaren:

•   9.00 uur   leerjaar 1

•   9.30 uur  leerjaar 2  

•   9.30 uur  leerjaar 3 

•  10.00 uur  H4, V4 en V5 

•  12.00 uur  H5 en V6 start profielwerkstukken schrijven

Woensdag 4 september: 
•   9.00 vervolg introductie leerjaar 1

•   9.30 vervolg introductie leerjaar 2 

•   Start lessen volgens rooster leerjaar 3, 4, 5 en 6, kijk voor nadere 

informatie aan het eind van de vakantie op de website en in je 

rooster in Som. 

Donderdag 5 september:   
•  Start lessen volgens rooster leerjaar 1 en 2


