
Nieuwsbrief   •  oktober 2019

1

VAN DE SCHOOLLEIDING

Geachte ouders/verzorgers,

De eerste periode zit er bijna op, de eerste cijfers komen in 
Som, de groepen zijn gesetteld en de zomervakantie voelt al 
heel lang geleden. Nog een week en dan start de herfstvakan-
tie en daarna wacht al snel de eerste toetsweek. 

Afgelopen week mochten we alle directeuren, teamleiders 
en stafmanagers ontvangen op de MAVO. Tijdens een och-
tendsessie hebben we verteld over de ontwikkeling van onze 
scholen en hoe wij invulling geven aan onze kernwaarden en 
speerpunten. De ochtend werd opgeluisterd met een spette-
rend optreden van de schoolband. Leerlingen van de leerlin-
genraad presenteerden de ochtend en hebben een workshop 
gegeven. Een zeer geslaagd geheel met een hoofdrol voor 
de leerlingen. 

Gebouwen
De afgelopen periode is er veel werk verzet om het gebouw 
van de MAVO frisser en veiliger te krijgen. De school wordt 
steeds gezelliger. Er zijn nog voldoende plannen, dus ook 
komend jaar zullen we proberen er echt een thuis voor 
toekomstmakers van te maken. Op het lyceum zijn de eer-
ste aanpassingen gedaan die voor een verbetering van het 
binnenklimaat moeten zorgen, zo is aan de oostkant van het 
gebouw zonwerende folie aangebracht om de opwarming 
van het trappenhuis te verminderen. In de komende maanden 
zal er gewerkt worden aan zonwering aan de zuidzijde. Uiter-
aard hopen wij dat de werkzaamheden ruim op tijd afgerond 
zullen zijn zodat we er in het voorjaar en in de zomer minder 
warm bij zullen zitten. 

Inspectie bezoek Mavo 
Op 31 oktober zal de onderwijsinspectie een bezoek 
brengen aan de Revius MAVO. Op deze dag zullen 
de inspecteurs, naast de gesprekken die zij voeren 
met de schoolleiding, lesbezoeken afleggen, ge-
sprekken hebben met leerlingen, collega’s en ouders. 
Uiteraard houden we u op de hoogte.

Personeel
Op 25 september jongstleden is het gezin van meneer Strik 
uitgebreid met een zoon, Nero.

Met ingang van 1 november a.s. gaat onze ondersteunings-
specialiste mevrouw Kromdijk-Blok met pensioen. Zij heeft 
de afgelopen jaren met veel passie de begeleiding vorm 
gegeven van leerlingen die ondersteuning bij hun leerproces 
nodig hadden. Haar opvolgster, mevrouw Kerstens, is haar 
werkzaamheden op 1 oktober bij ons gestart.

Mevrouw Van der Burg heeft de afgelopen maanden een 
aantal lesuren Frans van mevrouw De Vos-Bock vervangen. 
Deze laatste keert na de herfstvakantie weer terug, zodat me-
vrouw Van der Burg zich weer volledig op haar andere baan 
gaat richten.



Pedagogisch toezichthouder 
Sinds januari werkt er op de Revius MAVO een pedagogisch 
toezichthouder, de heer Biesheuvel. Hij is aangesteld als 
eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en om hen op te 
vangen buiten de les. Bij de start van de dag ontvangt hij de 
leerlingen bij de deur en in de pauzes surveilleert hij in de 
aula. Leerlingen met een strafuur moeten zich bij hem mel-
den. Daarnaast is hij onder lestijd beschikbaar voor uiteenlo-
pende zaken rondom het sociaal-emotioneel en pedagogisch 
functioneren van de leerlingen en onderhoudt hij korte lijntjes 
met het ondersteuningsteam en de schoolleiding. Doel is om 
een gevoel van ‘thuis’ te bezorgen bij onze toekomstmakers. 

Toetsweek
Dit schooljaar zullen er in de bovenbouw vier toetsweken zijn. 
Leerlingen in de examenklassen mavo, havo en vwo zullen 
alleen aan de eerste drie toetsweken meedoen. Daarna start 
voor hen namelijk in mei 2020 het centrale eindexamen. 
Leerlingen in de onderbouw zullen alleen aan de afsluitende 
toetsweek in juli deelnemen. De eerste toetsweek start in 
week 45, vanaf 4 november. In deze week zullen er veel PTA 
toetsen uit het examendossier worden afgenomen. Voor de 
betreffende leerlingen is er een aangepast rooster. 
 
PTA en Examenreglement
Op onze website kunt u het PTA (Programma van Toetsing en 
Afsluiting) van mavo, havo en vwo en het examenreglement 
vinden. Het PTA beschrijft per leerjaar van de bovenbouw wat 
er getoetst wordt en hoe zwaar deze toetsen meetellen. In het 
examenreglement zijn alle regels opgenomen die hierbij van 
belang zijn. Voor leerlingen in de bovenbouw is het belangrijk 
deze regels goed door te nemen. Mocht u hierover vragen 
hebben, neemt u dan contact op met de mentor. 

 
  VAN DE DECAAN

Algemeen
Verandering samenstelling decanaat
Mevrouw De Winter heeft besloten om te stoppen met het 
decanaat. Na de herfstvakantie zal alleen  mevrouw Van der 
Es decaan zijn tot er een nieuwe collega is gevonden. Heeft 
u vragen of wilt u een gesprek aanvragen, mailt u dan naar 
Lvdes01@lentiz.nl.

Leerjaar 3
Decaanlessen
Na de herfstvakantie gaan de decaanlessen van start. De 
lessen worden deels gegeven door de mentoren en deels 
gegeven door de decaan. In de lessen wordt het onderwijs-
systeem besproken, doen de leerlingen testjes en wordt het 
profielenschema aan ze uitgelegd. Ook is er ruimte voor het 
bespreken van interesses en kwaliteiten.

Informatieavond profielen
Op 25 november 2019 wordt er een informatieavond geor-
ganiseerd voor de ouders. U krijgt nog een uitnodiging voor 
deze avond, maar zet u hem alvast in de agenda!

Leerjaar 4 en 5vwo
Open dagen, proefstuderen en meelopen
In de jaren vier en vijf is het belangrijk om zoveel mogelijk 
open dagen te bezoeken. Hiermee weten de leerlingen wat 
het opleidingsaanbod is. Mocht er een leuke studie tussen 
zitten, dan kan de leerling een keer gaan proefstuderen. Hij 
of zij volgt dan een middag lessen van de opleiding op de 
hogeschool of universiteit. Bij sommige hogescholen en 
universiteiten is het ook mogelijk om een dag mee te lopen 
met een student. De leerling krijgt dan het meest realistische 
beeld van de opleiding. Kijkt u op de websites van de scholen 
welke mogelijkheden er zijn.

Examenklassen
Gesprekken
Weet uw zoon of dochter nog helemaal niet wat hij of zij wil 
gaan studeren, dan is het wellicht verstandig om een gesprek 
aan te vragen met de decaan. Ook zijn er extern mogelijkhe-
den. De meeste hogescholen en universiteiten bieden studie-
keuzegesprekken of -workshops aan. Wilt u hier meer over 
weten of heeft u graag een gesprek (met uw zoon of dochter), 
neemt u dan contact op met de decaan.

Aanmelden studie
Het is belangrijk om op tijd aangemeld te zijn voor een studie. 
Wanneer de leerling te laat is met inschrijven, mogen de scho-
len hem of haar weigeren. 

De volgende data zijn daarom belangrijk:
Inschrijven vóór 15 januari (loting/selectie)
Inschrijven vóór 1 mei (overige studies)
Kijkt u dus altijd even welke uiterste inschrijfdatum van toe-
passing is.
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Somtoday App
Sinds dit schooljaar heeft Somtoday een nieuwe app waarin 
veel Som-gerelateerde zaken over uw zoon of dochter terug 
te vinden zijn. Zo vindt u er uiteraard het rooster van de dag, 
maar ook het huiswerk, de cijfers en… kunt u instellen of u 
push-notificaties wilt ontvangen. Zo kunt u een berichtje krij-
gen als er een nieuw cijfer is ingevoerd…. maar uiteraard kunt 
u dat ook juist uitzetten. Wij laten het uiteraard bij u als ouder 
welke keuze u - al dan niet in overleg met uw zoon/dochter- 
daarin maakt…

mailto:Lvdes01%40lentiz.nl?subject=


DigiD en Studielink
Om te kunnen aanmelden voor een studie, is het belangrijk 
om in het bezit te zijn van een DigiD. Aanvragen hiervan kan 
via: https://digid.nl/aanvragen. 
Zodra de DIgiD binnen is, kan de leerling zich aanmelden via 
www.studielink.nl.

Open dagen
•  Erasmus Universiteit, studenten
 Zaterdag 19 oktober 2019, 09.00 - 17.00 uur
•  Erasmus Universiteit, ouders
 Woensdag 8 januari 2020, 19.00 - 22.00 uur
• Universiteit Leiden
 Zaterdag 19 oktober 2019, 09.00 - 17.15  uur
• Hogeschool Rotterdam 
 Zaterdag 2 november 2019 
 Woensdag 11 december 2019 
 Zaterdag 1 februari 2020 
 Zaterdag 28 maart 2020
• Haagse Hogeschool
 Zaterdag 2 november 2019, 10.00 - 14.00 uur
 Zaterdag 1 februari 2020, 10.00 - 14.00 uur
 Vrijdag 3 april 2020, 16.00 - 20.00 uur 

Voor overige scholen: www.studiekeuze123.nl of de website 
van de desbetreffende school.

Maatschappelijke stage
Tijdens het vierde jaar kunnen leerlingen van het Revius-
lyceum in het kader van de Maatschappelijke Stage (MaS) 
vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. 
Op deze manier leren zij hun directe omgeving op een an-
dere manier kennen, leveren ze een actieve bijdrage aan de 
samenleving én worden sociaal vaardiger.

Wat is MaS?
Een Maatschappelijke Stage (MaS) bestaat uit vrijwil-
ligerswerk voor een non-profitorganisatie. Dat kan gaan 
om een zorginstelling, sportvereniging of bijvoorbeeld 
een vrijwilligersorganisatie, of om een maatschappelijk 
project bij een organisatie.

Denk hierbij aan de bibliotheek waar leesmaatjes worden 
gezocht voor ouderen en mensen die de Nederlandse 
taal, beter, willen leren. Er zijn veel eenzame ouderen, 
die wel wat hulp en gezelschap kunnen gebruiken. Maar 
ook kinderen bij een sportvereniging hebben training en 
begeleiding nodig. En maatschappelijke evenementen in 
Maassluis hebben veel helpende handen nodig, denk aan 
de Furiade, aan sinterklaas- en kerstevenementen.

De leerling moet zelf op zoek gaan naar een geschikte 
stageplaats en, vóór 1 mei aanstaande, twintig uur aan de 
maatschappelijke stage besteden. De school begeleidt, 
registreert en laat leerlingen van elkaar leren door middel 
van presentaties na afloop van de stages. De inhoud van 
de stage wordt bepaald door de stageplaats, de school 
en de leerling.

Nieuwe website
Met ingang van dit schooljaar is de nieuwe website van Lentiz 
gelanceerd. En daar zijn we trots op! Het was de hoogste tijd 
voor een moderne website, die aan de eisen van deze tijd 
voldoet. 
 
Achter de schermen hebben de webmasters voor en in de 
zomer hard gewerkt om alle informatie voor u zo overzichtelijk 
mogelijk te presenteren. Wellicht heeft u al een kijkje geno-
men op www.lentiz.nl/reviuslyceum en www.lentiz.nl/revius-
mavo? Hopelijk heeft u gemakkelijk kunnen vinden wat u 
zocht. Mocht u nog iets missen of onduidelijk vinden, dan ho-
ren wij dat graag van u. Nieuw op de website is de mogelijk-
heid om contact op te nemen met diverse personen binnen 
onze school middels een formulier. U vindt dit formulier onder 
het kopje Contact. Selecteert u ‘de webmaster van deze site’, 
en uw vraag of opmerking komt automatisch bij ons terecht.
 
Een veel gehoorde wens van leerlingen en ouders van het 
Reviuslyceum is de mogelijkheid om via de website:
• leerlingen ziek te melden,
• leerlingen beter, of weer terug op school te melden,
• voor leerlingen een verzoek om verlof aan te vragen.
Deze onlineformulieren zouden dan in de plaats komen van 
de papieren briefjes die altijd bij de administratie ingeleverd 
moeten worden. Goed nieuws! Voor het Reviuslyceum is dit 
vanaf de herfstvakantie mogelijk. U vindt de links naar deze 
formulieren te zijner tijd op de website.
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Organisatie
Namens het Reviuslyceum begeleid ik de leerlingen van 
het vierde jaar hierbij. Door middel van een registratie-
formulier kunnen ze de stage bij mij aanvragen. Na het 
verkrijgen van mijn toestemming kunnen ze aan de slag 
met de stage. De stageplaats geeft op ditzelfde formulier 
aan wat de leerling heeft gedaan en zet ter goedkeuring 
een handtekening.

Hopelijk levert de stage veel plezier en voldoening op!

Hartelijke groet,
Ellen Nass, enass@lentiz.nl

https://digid.nl/aanvragen
http://www.studielink.nl
http://www.studiekeuze123.nl
http://www.lentiz.nl/reviuslyceum
mailto:enass%40lentiz.nl?subject=


Inventariseren
We willen in de aankomende periode inventariseren of deze 
manier van werken a) voor alle partijen naar tevredenheid 
verloopt en b) waterdicht is. De formulieren kunnen alleen 
door ouders/verzorgers worden ingevuld. We zullen altijd vra-
gen om uw e-mailadres, zodat we een kopie van de melding 
naar u kunnen sturen. Wilt u alstublieft gebruikmaken van het 
e-mailadres van de eerste ouder/verzorger die bij ons bekend 
is en zoals dit vermeld staat in SOMtoday? Dat maakt het voor 
de administratie gemakkelijker om de betrouwbaarheid van 
een melding te checken. Dit voorkomt ook dat de administra-
tie achter een melding aan moet bellen om deze te verifiëren.
Bij tevredenheid over de werking van de formulieren zullen 
we deze ook voor de Revius MAVO beschikbaar maken.
 
Mark Ruissen, webmaster Revius MAVO
Vincent Groen, webmaster Reviuslyceum

- Biologie
- Natuurkunde
- Scheikunde
- Geschiedenis
- Aardrijkskunde
- Maatschappijleer
- Kunstgeschiedenis
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Update StudiePlus Maassluis

Beste ouders/verzorgers,
 
Deze maand zijn wij gestart met de huiswerkbegeleiding. 
Wij bieden vanaf nu ook bijlessen aan in de volgende vak-
ken:
- Wiskunde
- Wiskunde A en B
- Economie
- Bedrijfseconomie
- Engels en Cambridge Engels
- Duits
- Frans
- Nederlands

StudiePlus Maassluis geeft in bovenstaande vakken bijles 
aan mavo-, havo- en vwo-leerlingen. Van de brugklas tot aan 
het examenjaar. Tijdens de bijles kan de leerling terecht met 
al zijn vragen en worden handige tips en adviezen gegeven, 
zodat de leerling de stof beter gaat begrijpen. 

Tarieven bijles
De tarieven van de bijles kunt u vinden op onze website 
www.studieplusmaassluis.nl. 

Toetsweek bovenbouw
In de eerste week van november begint de toetsweek voor 
de bovenbouwleerlingen. Wij bieden in de week voor de 
toetsweek en in de toetsweek zelf, plekken aan om bij ons 
te gaan leren en vragen te stellen. Er kan gekozen worden 
voor een of twee weken extra begeleiding. U betaalt alleen 
een bedrag voor het aantal weken dat de leerling bij ons 
begeleiding krijgt. Deze extra begeleiding zal ook bij de 
volgende toetsweken worden georganiseerd. 
In deze weken kan de leerling uiteraard ook bij ons terecht 
voor bijles, wanneer de leerling specifiek hulp nodig heeft 
voor een of twee vakken.  

Bij vragen en/of interesse kunt u contact opnemen via on-
derstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,
Paul Dorsman en Eline Jansen

Contactgegevens
E-mailadres: Studieplus@outlook.com
Telefoonnummer Eline Jansen: 06-28 14 30 28
Telefoonnummer Paul Dorsman: 06-53 91 81 15
www.studieplusmaassluis.nl
KVK-Nummer: 75632977 

Het Reviuslyceum is Eco-School!
Als eerste school van Maassluis mag het Reviuslyceum zich 
nu officieel Eco-School noemen. Tijdens de uitwisseling van 
het Erasmus+ project AGREE kregen we de Groene Vlag 
uitgereikt uit handen van Jurgen Broeders van Eco-Schools 
Nederland. Na het behalen van het bronzen en het zilveren 
certificaat hebben we nu dus 
de Groene Vlag, het hoogst 
haalbare, gekregen. Hier zijn 
we bijzonder trots op; het 
vormt een erkenning van het 
feit dat het Reviuslyceum de 
goede weg in is geslagen als 
duurzame school met veel 
voor en door leerlingen om 
duurzame ontwikkeling te 
promoten.

U ziet de Groene Vlag de aan-
komende tijd in de vlaggen-
mast bij school wapperen.

mailto:Studieplus%40outlook.com?subject=
http://www.studieplusmaassluis.nl
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Erasmus+ project AGREE 
We zijn het derde jaar van het Erasmus+ project AGREE 
ingegaan. Dit schooljaar is het laatste en afrondende jaar. 
Twee weken geleden vond alweer de vierde uitwisseling met 
leerlingen plaats, ditmaal in Linköping Zweden.  

Zoals hierboven vermeld, kregen wij de Groene Vlag uitge-
reikt. Hiermee hebben we binnen het project AGREE een van 
de twee einddoelen bereikt. Alle scholen uit Zweden, Hon-
garije, Frankrijk, Griekenland en Nederland (wij dus) zijn nu 
Eco-School. De school uit Hatvan, Hongarije is daarin zelfs de 
eerste van het land! 

Het tweede doel van AGREE, de Eco-scan applicatie voor 
mobiele telefoons, wordt in November officieel gepresenteerd 
aan alle Eco-Schools organisaties van wereld, die op dat mo-
ment verzamelen in Reeuwijk voor hun jaarlijkse conferentie. 
We hopen dat alle organisaties net zo enthousiast zijn als wij 
en de app gaan gebruiken in hun land.

Van de medezeggenschapsraad

Maassluis, 8 oktober 2019

Beste ouders en verzorgers, 

De medezeggenschapsraad (MR) is binnen onze school een 
belangrijk orgaan. De raad bestaat uit vertegenwoordigers 
van het personeel, ouders en leerlingen. De MR heeft over 
veel zaken advies- of instemmingsrecht. Dit betekent dat de 
leiding van de school bepaalde besluiten alleen maar mag 
nemen nadat de MR daarover advies is gevraagd, of nadat de 
MR zijn instemming heeft gegeven. 

De MR bestaat uit vier docenten, twee ouders en twee leer-
lingen. Er wordt ongeveer zes maal per jaar vergaderd. Wij 
vergaderen over zaken als de schoolgids, de lessentabel, het 
schoolplan en de begroting. 

Zie ook https://www.lentiz.nl/reviuslyceum/onze-school/me-
dezeggenschapsraad/ 

Voor onze school is er per direct een plaats open voor een 
ouder.

Ouders met een of meerdere kinderen ingeschreven op onze 
school, kunnen zich aanmelden als kandidaat voor de ouder-
geleding. Per gezin kan zich één ouder verkiesbaar stellen.

U kunt zich opgeven voor de oudergeleding door uiterlijk 
maandag 28 oktober  a.s. een e-mail te sturen naar de 
voorzitter van de MR: nkocken@lentiz.nl. 

Als er meer dan één kandidaat zich meldt, komt er een ver-
kiezing. Ouders kunnen dan met een stembiljet, naderhand 
verstuurd via de mail, hun keuze voor de oudergeleding 
kenbaar maken. 

Heeft u belangstelling en wilt u graag wat meer weten? Voor 
meer informatie kunt u mailen naar de voorzitter van de MR. 
De contactgegevens vindt u onderaan dit bericht. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de MR,
Norbert Kocken

MR-leden:
Norbert Kocken (voorzitter) nkocken@lentiz.nl
Simone Reij (secretaris) 
Vincent Groen
Folkert van de Waardt
Karin Scheffers
Mees Klein
Samir Imarouen

https://www.lentiz.nl/reviuslyceum/onze-school/medezeggenschapsraad/  
https://www.lentiz.nl/reviuslyceum/onze-school/medezeggenschapsraad/  
mailto:nkocken%40lentiz.nl?subject=
mailto:nkocken%40lentiz.nl?subject=


Vierde Rotary Duurzaamheidscongres
Als Eco-School kunnen we de Dag van de Duurzaamheid 
(afgelopen donderdag 10 oktober) niet voorbij laten gaan.

De klassen mavo 3, havo 4 en vwo 5 waren, tezamen met 
klassen van Lentiz VMBO Maasland, uitgenodigd door de 
Rotary Maassluis voor het vierde Duurzaamheidscongres in 
de Koningshof. Het thema was Water. In de ochtend bezoch-
ten de leerlingen verschillende bedrijven die met water te 
maken hebben. Dit waren het gemaal de Zaayer in Maassluis, 
de Maeslantkering, de TU Delft en de glastuinbouwbedrijven 
Lans (tomaten), Vreugdenberg (potplanten) en Bergcamp 
(sierbloemen). Tussen de middag mochten we genieten van 
een heerlijke lunch, vier stands van Bouwend Nederland, de 
Gemeente Maassluis (project Rainproof), MBO Westland – 
watermanagement (opleiding) en Van Dijk (waterberging). 

Na de lunch kregen de leerlingen een geïnspireerd verhaal 
van hoofdspreker Helga van Leur dat werd afgesloten met 
een interactieve quiz (Kahoot). Ook “onze eigen” jeugddijk-
graaf Jiska Taal was aanwezig om kort te vertellen over haar 
werkzaamheden.

Het was weer een leuke, afwisselende en leerzame dag! 

We willen de Rotary Maassluis en alle sponsors van het 
evenement van harte bedanken voor hun inzet en gastvrijheid.

Nog meer activiteiten op de Dag van de Duur-
zaamheid
Ook Operatie Afval voor klas 1 vond weer plaats. Dit maal gin-
gen de klassen B1E, B1C en B1A zwerfafval in de omgeving van 
onze school opruimen. Onder de bezielende leiding van Kettie 
diStefano van stichting Lawine (aangeboden aan onze school 
door de gemeente Maassluis) leren de leerlingen dat opruimen 
leuk is en geen straf. Sterker nog: daar word je blij van! 

Namens het Eco-team,
Vincent Groen en Emmy Kamphof
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Jaarplanning
 dinsdag 29 oktober Diploma-uitreiking Cambridge
week 45  Eerste toetsweek Tweede Fase
 dinsdag 5 november Tomatoworld leerjaar 3 Reviuslyceum
week 46  Mentorenoverleg leerjaar 1, 2 en 3 / Start Tweede Periode
 woensdag 13 november Dag van de Franse taal / diploma-uitreiking Delf-Scolaire
 donderdag 14 november organisatiedag speerpunten (leerlingen zijn vrij)
week 47  Mentorenoverleg leerjaar 4 en vwo 5
 maandag 18 november Ouderraad Reviuslyceum
 vrijdag 22 november Uitreiken rapporten en cijferoverzichten
week 48  Rapportvergaderingen examenklassen
 maandag 25 november Herkansing examenklassen / informatieavond profielen
 dinsdag 26 november Career Day West (havo 4 en vwo 5)
  Lesjesmiddag voor leerlingen groep 8 lyceum en mavo
 donderdag 28 november Inleveren concept PWS
 maandag 2 december Speerpuntenoverleg (les t/m 5e uur)
  Ouderavond lyceum en mavo (met mentoren)
 donderdag 5 december PWS vergadering over voortgang
 vrijdag 6 december Studiekeuzebeurs West
 maandag 9 december Voorlichtingsavond ouders groep 8 mavo
    Uiterste datum PWS concept terug bij leerlingen
 woensdag 11 december Kerstgala
 donderdag 12 december Leerjaar 4 naar Aken
 maandag 16 december Kerstviering met ouders
 woensdag 18 december Definitief inleveren PWS
 donderdag 19 december Kerstviering leerlingen/nieuwsbrief 3 uit
 vrijdag 20 december Organisatiedag (leerlingen zijn vrij)
   Kerstviering met collega’s
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