Nieuwsbrief Reviuslyceum en Revius Mavo
Geachte ouders/verzorgers,
Na een welverdiende vakantie zijn we deze week weer begonnen. Voor de meeste leerlingen
is er veel bekend, maar voor onze nieuwe leerlingen is het toch wel even wennen en is het
natuurlijk best wel spannend. De ervaring leert dat iedereen snel de weg weet te vinden en
dat alles snel weer bekend en vertrouwd voelt.
Na maanden van voorbereiding zijn we dit
schooljaar ook gestart met de Revius MAVO.
Een team van enthousiaste collega’s is
begonnen en heeft een goede start gemaakt.
Het officiële startschot werd gegeven door
leerlingen uit de vier leerjaren door het
afschieten van een confettikanon.
Dit houdt in dat er een aantal nieuwe collega’s
aan ons team is toegevoegd, u vindt de
namen verderop in deze nieuwsbrief.
We hopen dat onze nieuwe leerlingen en collega’s het erg naar hun zin zullen hebben en
wensen hen veel plezier en succes.

Revius-uren in de onderbouw op het Lyceum
In de week van 17 september starten we in klas 1 tot en met 3 met de Revius-uren. Tijdens
deze uren is er extra aandacht voor taal en rekenen voor de kinderen die dat nodig hebben.
Tevens zullen we in perioden van zes weken werken aan projecten. De projecten zullen op
termijn klasdoorbroken aangeboden gaan worden. Het zijn projecten waar leerlingen door
te doen, te ontdekken en te ervaren komen tot leren. De inzet van toekomstvaardigheden
komt hierbij aanbod.

KWT-uren op de Mavo
KeuzeWerkTijd-uren zijn uren waarin leerlingen kunnen werken aan het vak waar ze nog wat
extra uitleg over willen. Tevens zal er tijdens deze uren ruimte gemaakt worden om onder
begeleiding van een docent te werken aan het huiswerk. In het begin zullen deze uren
klassikaal zijn. Op een later moment in het jaar kan een leerling zelf aangegeven bij welk vak
hij wil zitten. Een prachtig voorbeeld van onderwijs op maat.
We hopen in ieder geval dat iedereen een goede start heeft kunnen maken en er zin in heeft
er een mooi jaar van te maken.

Personeel
Op 27 juli is Fenne geboren, dochter van mevrouw le Comte (docent lichamelijke opvoeding
Reviuslyceum).

Kennismakingsavonden
11-09-2018 kennismakingsavond ouders leerjaar 1
11-09-2018 kennismakingsavond ouders leerjaar 1, 2 en 3

Reviuslyceum
Revius MAVO

12-09-2018 kennismakingsavond ouders leerjaar 2 daarna 3

Reviuslyceum

18-09-2018 kennismakingsavond eerst ouders leerjaar 5 Vwo
en daarna 4 Havo en 4 Vwo

Reviuslyceum

26-09-2018 kennismakingsavond ouders examenklassen

Reviuslyceum

1-10-2018 kennismakingsavond ouders examenklassen

Revius MAVO

Vakantierooster 2018 – 2019
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 2018
Voorjaarsvakantie
23 februari t/m 3 maart 2019
Paasweekend
19 april t/m 22 april 2019
Koningsdag
27 april 2019
Meivakantie
19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart
30 mei t/m 2 juni 2019
Pinksterweekend
8 juni t/m 10 juni 2019
Zomervakantie
20 juli t/m 1 september 2019

Mavo team
Mevr. Boers

Natuur/ scheikunde II

Mevr. Brans

Wiskunde
zorgcoördinator
Mentor M4A

Mevr. Ten Dam

Kunstvakken

Dhr. Duyar

Wiskunde

Mevr. El Ghouizy

Frans

Dhr. Groenendijk

Aardrijkskunde en M&M
Mentor M3A

Mevr. Jansson

Geschiedenis
Mentor M3A

Mevr. De Jong

Natuur/ scheikunde II

Mevr. Kuyvenhoven

Nederlands
mentor M1A

Mevr. Pieringer

Duits
Mentor M1A

Dhr. Ruissen

Lichamelijke opvoeding
mentor M1A

Mevr. Scholtes

Engels
Mentor M2A

Dhr. Van Stigt

Locatiecoördinator, economie en maatschappijleer

Mevr. De Vette

Natuur/ scheikunde I

Mevr. Westendorp

Biologie
Mentor M4A

Mevr. Van der Burg

Leerlingbegeleider

Mevr. Van Wijk

Conciërge/ administratie

Dhr. Rijpsma

Conciërge

