
 

 
Geachte ouders/ verzorgers, 

Wij hopen dat u allen van een goede vakantie heeft genoten en dat deze u rust en ruimte heeft 
geboden voor de komende periode. 

Het nieuwe schooljaar is inmiddels begonnen! Aan het begin van de startweek heeft uw zoon of 
dochter het rooster en het programma voor de eerste dagen ontvangen. Waarschijnlijk zal het 
nieuwe schoolse ritme snel wennen. Om het begin van het schooljaar soepel te laten verlopen 
brengen wij u op de hoogte van een aantal relevante zaken. 

In de zomervakantie heeft er een omzetting plaatsgevonden in ons systeem voor de 
leerlingadministratie. Onze school heeft een ander BRIN-nummer gekregen waardoor u mogelijk uw 
koppeling met Somtoday zult moeten bijwerken. Nieuwe ouders hebben de juiste informatie al 
ontvangen via een mail van Somtoday. U kunt inloggen op het portaal van Somtoday door middel 
van de volgende link: https://lentiz-elo.somtoday.nl of via de app Somtoday Ouder, die verkrijgbaar 
is in de appstore. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de school.  

Vanaf dit schooljaar zal er een aantal nieuwe collega’s werkzaam zijn op onze locaties.  
Dat zijn mw. A. van Putten, geschiedenis, mw. S. van Putten en dhr. F. Fortanier, beiden Frans, mw. T. 
Özacun, Nederlands, dhr. C. Ammeraal, economie, mw. N. de Jong en mw. M. Lugtmeijer, beiden 
Duits, en ten slotte mw. R. Tuynman, CKV. Per 1 oktober zal bovendien nog mw. M. Kerstens in 
dienst treden als zorgspecialist. 
 
 
Introductieprogramma onderbouw 
 
Klas 1 en 2 hebben een tweedaags 
introductieprogramma achter de rug. 
Bij klas 1 stonden, naast kennismaken en sporten, 
duurzaamheid en verkeersveiligheid centraal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook de leerlingen van klas 2 hebben (opnieuw) met elkaar kennisgemaakt. Zij zijn het schooljaar 
gestart met een educatieve vragenspeurtocht. Het waren twee geslaagde dagen waarop we hebben 
kunnen werken aan het groepsproces.  
 

https://lentiz-elo.somtoday.nl/


Ook in klas 3 was er een introprogramma. De leerlingen moesten allerlei opdrachten uitvoeren en 
vragen beantwoorden in een GooseChase spel. Het team dat dit als beste deed, heeft een mooie prijs 
gewonnen. 
 
 
Introductiedag mavo 
 
Na een heerlijke vakantie zijn we ook op de mavo weer gestart met een fris nieuw schooljaar. In een 
ontspannen sfeer speelden leerlingen in lokaal A01 het spel Mega Twister op een doek van 5x5 
meter. In A03 werd bij iedere klas de woordkennis getest met hilarische letterpakken, bekend van De 
Jongens tegen de Meisjes, en in A07 bouwden de leerlingen van spaghetti en plakband een zo hoog 
mogelijke toren. Tevens werden leerlingen in groepen met een app naar buiten gestuurd om diverse 
opdrachten in Maassluis uit te voeren. Tijdens de gezamenlijke lunch in de aula werd er chocola aan 
de winnende groepen uitgedeeld. Voor al onze leerlingen lag een bon klaar om ijs op te halen bij 
IJsmaker Jeroen. Deze start geeft ons het vertrouwen dat dit schooljaar een groot succes gaat 
worden!  

 
Aanpassing KWT in rooster 
 
In het schooljaar 2018-2019 hebben we gewerkt met een rooster waarin iedere dag 60 minuten 
KeuzeWerkTijd (KWT) stond. Dit betreft een lesuur waarin leerlingen zelfstandig, onder begeleiding 
van een zelfgekozen docent, huiswerk kunnen maken en/of vragen kunnen stellen. Soms was deze 
tijd te ruim bemeten. Dit schooljaar zal het KWT-uur daarom net als alle andere lessen 45 minuten 
duren. Om aan de onderwijstijd te voldoen staan er nu meer lesuren in het rooster. Zo denken we 
dat ons onderwijs dit jaar nog beter wordt! 

 

Niet 4 maar 5 klassen op de mavo! 
 
Met trots kunnen we melden dat de eerste groei op de Revius MAVO zichtbaar is: dit schooljaar 
starten we niet met vier, maar met vijf groepen. Dit houdt in dat er meer docenten aanwezig zijn en 
het gebouw ook meer gevuld is. Vrijwel alle lessen worden nog steeds gegeven op de onderste etage 
van de A-vleugel.  

 

Schoolkosten vanaf schooljaar 2019 – 2020 via Wis Collect 
 
Per 1 augustus 2019 stapt de Lentiz Onderwijsgroep voor de facturatie van de schoolkosten over 
naar een andere partij. Vanaf dit schooljaar 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. U krijgt hierover nog 
apart bericht. Het is 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. Het is 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 te doen. Dit voorkomt dat u in het nieuwe schooljaar nog herinneringen en aanmaningen 
ontvangt van Idealnet. 

 



Uitwisseling Spanje klas 3 
 
In het voorjaar organiseert het Reviuslyceum 
voor de leerlingen van klas 3 weer 
uitwisselingen met scholen in Spanje. 

Het is spannend, leuk en leerzaam om met het 
vliegtuig samen met je medeleerlingen naar een 
ander land te gaan om een mooie leerzame 
week te ervaren. Onze leerlingen worden 
gekoppeld aan een buitenlandse leerling, 
waarbij de families als gastgezin fungeren. 

Tijdens de informatieavond op woensdag 18 
september worden de ouders van klas 3 hierover nader geïnformeerd. Vervolgens krijgen de 
leerlingen op school uitleg over de Spanje uitwisselingsreis en krijgen zij een inschrijfformulier mee 
om thuis te laten ondertekenen. Daarmee melden zij zich definitief aan. 

Onze planning is om begin november te kunnen mededelen naar welke bestemming de leerlingen 
gaan, en welke twee docenten de uitwisseling gaan begeleiden. Daarom vragen we om de 
inschrijvingsbrief uiterlijk dinsdag 1 oktober ondertekend te laten inleveren op de administratie.  

Tot 18 september! 

Mw. Nass, coördinator Internationalisering 

 

Brief van StudiePlus Maassluis; huiswerkbegeleiding 

Beste ouders/verzorgers, 

Helaas gaat de huiswerkbegeleiding van Lyceo komend schooljaar niet door op het Reviuslyceum. Na 
overleg met het Reviuslyceum is besloten dat StudiePlus Maassluis deze gaat voortzetten. 

 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Paul Dorsman en Eline Jansen, de oprichters van StudiePlus Maassluis, beiden woonachtig in 
Maassluis. Van 2016 tot en met juni 2019 waren wij namens Lyceo huiswerk- en bijlesbegeleiders op 
het Reviuslyceum. Hiernaast hebben wij voor Lyceo organisatorische taken verricht. In ons team 
werken begeleiders met minimaal een afgeronde havo- of vwo-opleiding en het liefst met ervaring in 
het geven van huiswerkbegeleiding. 

Wat is huiswerkbegeleiding? 
Huiswerkbegeleiding is gericht op het verbeteren van de studievaardigheden en het verbeteren van 
de cijfers. Het maak- en leerwerk van de leerling is het uitgangspunt. De begeleider helpt met de 
planning, beantwoordt vragen, controleert het maakwerk en overhoort het leerwerk. 

Huiswerkbegeleiding voor brugklassers 
Voor een brugklasser is alles nieuw. Door de ondersteuning wordt de leerling geholpen bij het maken 
van een goede start op de middelbare school. 

 

 



Visie 
StudiePlus Maassluis gelooft erin dat een persoonlijke benadering richting de leerling belangrijk is om 
de resultaten te bevorderen. Ieder kind heeft een andere aanpak nodig bij het leren plannen en bij 
het maak- en leerwerk.  

 
Tarieven 
StudiePlus Maassluis wil de huiswerkbegeleiding toegankelijker maken door de prijzen te verlagen 
ten opzichte van Lyceo.  

Maandelijkse kosten: 
1 dag in de week: €110,-; 2 dagen in de week: €175,- ; 3 dagen in de week: €220,-;4 dagen in de 
week: €240,-  

 
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens, waarna een 
vrijblijvend intakegesprek ingepland kan worden. Tijdens dit gesprek bespreken wij de situatie van de 
leerling, de doelen en verwachtingen. 

 
Mocht u vragen hebben, mailt u ons dan gerust! 

Met vriendelijke groet, 
Paul Dorsman en Eline Jansen 

Contactgegevens 
Email-adres: Studieplus@outlook.com 
Telefoonnummer: 06-28143028 
KvK-Nummer: 75632977 

Jaarplanning tot de herfstvakantie 
vr 13 september kunstworkshops klas 1 (mavo en lyceum) 
wo 18 september speerpuntenoverleg (lessen vervallen vanaf 6e uur) 
   kennismakingsavond leerjaar 1 (18.30 uur), 2 (19.15 uur) en 3 (19.45 uur) 
    voor mavo en lyceum 
di 24 september kennismakingsavond ouders: eerst 5v, daarna 4h en 4v (lyceum)    
do 26 september Europese dag van de talen 
vr 27 september publiceren pta’s en examenreglementen 
week 40  uitwisseling Eco-Schools Zweden 
wo 2 oktober  kennismakingsavond ouders: examenklassen (lyceum en mavo) 
week 41  uitreiking Cambridge certificaten 
di 8 oktoberp  po – vo Koningshof 
di 15 oktober  vakgroepoverleggen (les t/m 5e uur) 
do 17 oktober  Kick-off & workshop van Young Impact Revius Mavo 
     Comenius Challenge 1e keer (lyceum) 
      ckv muziekactiviteit in Grote Kerk H4 en V4 lyceum 
vr 18 oktober   nieuwsbrief 2 uit    

 
Wij hopen op een goed en gezond nieuw schooljaar. 

Namens de teams van het Reviuslyceum en de Revius MAVO, 

Timo Nuijten 
directeur 
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