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VAN DE SCHOOLLEIDING

Geachte ouders/verzorgers,

De laatste maand van het (kalender)jaar is altijd een bijzon-
dere periode, veel dingen komen samen. De nieuwe leerlin-
gen zijn definitief gewend, er komt zicht op profielkeuzes en 
de examenleerlingen zijn druk met hun profielwerkstuk (PWS) 
in de weer. Sinterklaas is in het land en er worden tal van acti-
viteiten georganiseerd rondom kerst. Tussendoor houden we 
natuurlijk de aandacht gericht op de lessen en zijn we natuur-
lijk onszelf ook als school aan het ontwikkelen. Kortom volle 
agenda’s en lekker bezig dus. Hierover kunt u in deze nieuws-
brief ook weer van alles lezen. Het is goed te weten dat er ook 
een kerstvakantie aankomt waarin we tijd voor andere dingen 
hebben, waarin we even terugschakelen en opladen. Namens 
het team wensen wij u mooie dagen en een goed 2020.

Thuis voor toekomstmakers
Sinds 2018 zijn we op school het traject ‘Thuis voor toekomst-
makers’ gestart. Vanuit onze vier kernwaarden hebben we met 
elkaar geformuleerd dat we een thuis voor toekomstmakers 
willen zijn. Een plek waar kennen, kunnen, lol en ontwikkeling 
samenkomen, voor zowel onze leerlingen als voor onze mede-
werkers. Dat houdt in dat we dit schooljaar op een aantal stu-
diemomenten in ontwikkelgroepen bij elkaar komen rondom 
de speerpunten van onze school: Kwaliteitszorg, Ondersteu-
ning, Internationalisering, Digitalisering en Talentontwikkeling. 

Op 14 november hebben we weer een ontwikkeldag gehad 
waarbij deze keer ook de leerlingen van de leerlingenraad 
aansloten. Een waardevolle aanvulling om ook van de leer-
lingen te horen wat zij belangrijk vinden. Voorafgaand aan 
en na afloop van de werksessies presenteerden de collega’s 
met de leerlingen de punten waaraan in de komende periode 
gewerkt zal worden. Vanaf de volgende bijeenkomst zullen 
ook ouders van de ouderraad aansluiten; als u hierover meer 
wilt weten neemt u dan vooral contact met ons op.

Personeel
Op 12 november is Klaas 
geboren, zoon van 
mevrouw Reij.
Van harte gefeliciteerd!

 
De heer Fortanier, docent Frans, gaat per 1 januari afscheid 
van ons nemen. Mevrouw Van der Burgh gaat zijn lessen 
overnemen. Mevrouw Van der Burgh is een ‘oude bekende’. 
Zij heeft het vorige schooljaar en tijdens de start van dit 
cursusjaar ook al lesgegeven op het Reviuslyceum.

Ondersteuningslessen klas 3 op het lyceum
Tijdens de Reviusuren zullen er vanaf 23 januari ondersteu-
ningslessen plaats gaan vinden voor de leerlingen van klas 3. 
Dit zal in eerste instantie docentgestuurd zijn. De vakcollega’s 
maken een selectie en de heer Van der Hoorn zal, in samen-
werking met de docenten, een indeling maken. Hierbij zal er 
uiteraard ook overleg gepleegd worden met de mentor.
We zetten voorlopig in op de vakken Engels, Frans, wiskunde 
(inmiddels al gestart) en Nederlands.

Het kan dus zijn dat een leerling tweemaal wordt geselec-
teerd. In zo’n geval bepalen we in onderling overleg met welk 
vak het best gestart kan worden.

Oproep deelname ouderraad
Wij zijn nog op zoek naar vier ouders die zitting willen 
nemen in de ouderraad. Dit platform komt driemaal per 
schooljaar bij elkaar op maandagavond van 19.00 tot 20.30 
uur. De ouderraad bestaat uit ouders vanuit alle leerjaren 
en de twee teamleiders. Tijdens de bijeenkomsten bespre-
ken we thema’s die worden ingebracht door de school en 
door de ouderraad zelf. Met name de onderbouw is op dit 
moment niet goed vertegenwoordigd en we hopen dat ook 
vaders reageren op deze oproep. Opgeven kan door een 
mailtje te sturen naar Wilma de Jong: wdjong@lentiz.nl.

De ouderraad
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First Lego League
Team ‘Capitol Focus’ van het Lentiz Reviuslyceum heeft de re-
giofinale van de First Lego League gewonnen. In totaal deden 
drie groepen leerlingen van het Reviuslyceum mee aan de 
wedstrijd. Team ‘ArchiTechs’ wist de tweede prijs in de wacht 
te slepen. Dit team ging ook naar huis met de prijs voor de 
beste robotprestatie.

De First Lego League is een wedstrijd waarin jongeren tussen 
de 9 en 15 jaar worden uitgedaagd om de maatschappelijke 
rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand 
van verschillende opdrachten. 
  
De First Lego League is meer dan een robotwedstrijd. Elk 
team voert binnen een jaarlijks thema een eigen onderzoek 
uit. Team Capitol Focus koos dit jaar voor onderzoek naar een 
geluidswal die tevens CO2 uit de lucht filtert. De ArchiTechs 
hebben een methode bedacht om de gasboringen in Gronin-
gen voort te zetten zonder dat dit tot verdere aardbevingen 
zal leiden. Beide onderzoeken werden geprezen door de jury 
van de First Lego League.

Beide teams strijden op 25 januari met andere winnende 
teams uit de gehele Benelux voor de felbegeerde Champions 
Award. Team Capitol Focus en de Architechs hopen bij de Be-
neluxfinale met een prijs naar huis te gaan of zelfs te worden 
uitgezonden naar een van de Europese wedstrijden.

Hoe bijzonder is dat?
Daan Siskens uit vwo4 heeft onlangs zijn eigen boek uit-
gegeven. Mocht je nog op zoek zijn naar een goed boek, 
dan is de thriller Eén teveel misschien iets voor jou. 
Hieronder een korte beschrijving van het boek. Het boek 
is te bestellen via: https://www.boekenbestellen.nl/boek/
Een-teveel/9789463458184

  
Daan Schippers is een agent die zich nog moet bewijzen. 
Hij heeft één grote zaak gekregen: een terrorist stoppen. 
Alleen hebben ze weinig tot geen informatie over hem 
en lijkt het, wanneer iemand iets wil zeggen, diegene ver-
dwijnt of zichzelf van het leven berooft. Uiteindelijk raakt 
Schippers er zelf in betrokken en komt het allemaal wel 
heel erg dichtbij.

Van Dale prijzenpakket
Via Van Dale Uitgevers kon je een aantal taalposters krijgen 
voor in het lokaal. Als je een leuke foto instuurde van de pos-
ter in het lokaal, kon je een Van Dale-prijzenpakket winnen. 
Enkele leerlingen uit V4C hebben geposeerd bij de poster in 
het lokaal en we hebben gewonnen. Vandaag werd de prijs 
overhandigd door René de Wild van Van Dale uitgevers aan 
mij: een Dikke van Dale voor de sectie en een lekkere banket-
letter voor de klas. 
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Kunstproject Jongkind: tekeningen/kunstwer-
ken van onze leerlingen, in samenwerking met 
de art foundation en Gallery Ritsart
 In Theater Koningshof ziet u tot het einde van het jaar een 
selectie van de resultaten van het Jongkind Educatieproject. 
Meer dan 300 leerlingen van het Lentiz Reviuslyceum uit de 
klassen twee en drie deden mee aan dit project. Ze leerden 
schetsen zoals Johan Barthold Jongkind dit in Maassluis deed, 
200 jaar geleden, in het begin van zijn loopbaan als kunst-
schilder. Later verhuisde deze beroemde kunstenaar naar 
Frankrijk en inspireerde hij een jongere groep kunstenaars 
een nieuwe richting in te slaan, wat later weer uitmondde in 
het ‘impressionisme’. 

Tijdens het project kregen de leerlingen eerst een introduc-
tieles over het leven en werk van Johan Barthold Jongkind, 
die opgroeide in deze regio, net als de leerlingen van het Re-
viuslyceum. Ze keken in Gallery RitsArt naar de resultaten van 
het Jongkind Art Festival waar hedendaagse professionele 
kunstenaars hun interpretaties van Jongkinds werk en leven 
tentoonstelden. Daarna gingen zij op pad met hun schets-
boekjes om, net als Jongkind, te schetsen wat zij onderweg 
tegenkwamen. Zo ontstonden nieuwe schetsen van Maassluis 
en omgeving. De Wippersmolen, gelegen vlakbij het Revius, 
was weer een dankbaar onderwerp, zoals deze molen dit ook 
voor Jongkind is geweest. 

Meer dan 600 schetsen werden gemaakt. Sommigen werkten 
de schetsen verder uit tot een prachtige tekening, anderen 
namen hun schets als uitgangspunt om een schilderij te 
maken.

Debat over duurzaamheid tijdens landelijke 
leescampagne ‘Nederland leest’

Met elkaar in debat gaan is wel even iets anders dan snel 
reageren via Twitter of Instagram. Met zestien leeftijdsgenoten 
en plein public debatteren over bijvoorbeeld vliegschaamte, 
terwijl alle blikken op jou gericht zijn, is een enorme uitda-
ging. Ga er maar aanstaan. 
Leerlingen van het Reviuslyceum uit Maassluis en de Ring van 
Putten uit Spijkenisse durfden de uitdaging aan en op 29 no-
vember jl. gingen zij met elkaar in debat over het zeer actuele 
onderwerp ‘duurzaamheid’. Het debat werd gehouden in het 
kader van de leescampagne ‘Nederland leest’ en vond plaats 
in de raadszaal van het Maassluise stadhuis.  
  
Debaters van het Reviuslyceum: vlnr. Pepijn Kleingeld, Mauris 
Groen, Anouk Verboon, Maaike Royen, Samir Imarouen en 
Bente de Wit 
 
Vorig jaar was Anne Bergen van het Reviuslyceum winnaar 
van het debat Nederland Leest, maar dit jaar ging de winst – 
volkomen terecht – naar de Ring van Putten.  

In 2020 staan er weer een aantal nieuwe debatwedstrijden op 
het programma, zoals het Rotterdam Mainport Debat. Aan dit 
debat doen leerlingen mee uit alle geledingen van de school: 
onder- en bovenbouw en mavo, havo en vwo. 

Hoe leuk
De inwoners van de Tweemaster werden blij verrast door de 
B1A-leerlingen van het Reviuslyceum. Zij hebben kerstdeco-
raties gemaakt en kerstsokken gevuld met kleine geschenken 
en zelfgeschreven gedichtjes. De leerlingen hadden zelf 
bedacht dat het leuk zou zijn om aandacht te schenken aan 
de bewoners van de Tweemaster. Misschien werd dit idee 
versterkt doordat de oma van een van de leerlingen hier ook 
woont. Al gauw werden er ideeën verzameld en onder leiding 
van de mentor werden de taken verdeeld. Er werden stokken 
en dennenappels gezocht, van papier sneeuwballen-smileys 
geknipt, gedichten geschreven en kleine cadeautjes inge-
pakt met kranten, want op het Revius denken we ook aan het 
milieu! 

De ene week is een groep leerlingen Sinterklaasliedjes gaan 
zingen en werden ze verwend met bitterballen. De andere 
week zijn ze hun zelfgemaakte kerstdecoraties gaan brengen 
en kregen ze limonade en 
koekjes. Sommige inwo-
ners hielpen mee met het 
ontwarren van de touw-
tjes. Zowel de inwoners 
als ook de leerlingen heb-
ben veel plezier beleefd 
aan dit alles. Een succes 
dus voor zowel jong als 
oud.
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  VAN DE DECAAN

Algemeen
Ouders gevraagd!
Voor meerdere activiteiten zijn wij op zoek naar ouders die 
iets willen vertellen over hun beroep of opleiding. U kunt dan 
denken aan een beroepenspeeddate, een voorlichtingsavond 
of een wat kleinere voorlichting tijdens een les. Vindt u het 
leuk dit te doen? Mailt u dan naar Lvdes01@lentiz.nl met het 
onderwerp ‘voorlichtingen ouders’. Uiteraard horen we dan 
graag over welk beroep of welke opleiding u iets kan vertel-
len en ook wanneer u beschikbaar bent (dagen en/of tijden). 
We zullen u dan in onze database zetten en uitnodigen zodra 
er activiteiten worden georganiseerd. Alvast onze dank!

Leerjaar 3
Profielkeuzegesprekken
De decaanlessen zijn bijna klaar en dat betekent dat de 
gesprekken gaan beginnen. Vanaf volgende week komen 
de leerlingen uit de derde klassen in groepjes van drie bij 
de decaan. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de 
interesses van de leerlingen, de voorlopige keuze en naar wat 
de leerling kan (kwaliteiten en cijfers). Mocht na dit gesprek 
blijken dat er meer tijd nodig is om een leerling goed te kun-
nen begeleiden, dan kan er nog een extra gesprek ingepland 
worden. 

De verwachting is dat de gesprekken met leerlingen eind 
februari klaar zijn. Vervolgens is er dan de mogelijkheid voor 
de ouders/verzorgers om een gesprek aan te vragen met de 
decaan om nog even gezamenlijk te kijken naar het gekozen 
profiel. Rond de meivakantie maken we de keuzes definitief. 

Leerjaar 4 en 5vwo
Oriënteren 
Als het goed is, heeft uw zoon of dochter inmiddels een of 
meerdere open dagen bezocht. Als dit nog niet het geval 
is, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk wél te gaan 
doen. Het examenjaar is erg druk en het is dan ook fijn om op 
tijd te beginnen met het oriënteren op leuke en interessante 
opleidingen.

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 
toepassing is.

DigiD en Studielink
Om je te kunnen aanmelden voor een studie, is het belangrijk 
om een DigiD aan te vragen. Dit kan via: 
https://digid.nl/aanvragen. Zodra de DigiD binnen is, kan de 
leerling zich aanmelden via www.studielink.nl.

Open dagen
• Erasmus Universiteit ouders
 Woensdag 8 januari 2020 - 19:00 - 22:00 uur

• Hogeschool Rotterdam 
 Zaterdag 1 februari 2020 
 Zaterdag 28 maart 2020

• Haagse Hogeschool
 Zaterdag 1 februari 2020 van 10.00 - 14.00 uur
	 Vrijdag	3	april	2020	van	16.00	-	20.00	uur	

Voor overige scholen geldt: ga naar de website www.studie-
keuze123.nl of ga naar de website van de desbetreffende 
school.

Naast de collega’s van het interne ondersteunings-
team, te weten de zorgcoördinator, de leerlingbege-
leider, en de onderwijskundig specialist – RT, zijn er 
aan onze scholen collega’s van verschillende instan-
ties verbonden. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief 
(nogmaals) aan u voor.

Gezinsspecialist
Mijn naam is Irene van Iperenburg en ik ben 
als gezinsspecialist vanuit Minters verbonden 
aan het Reviuslyceum en aan de Revius MAVO. 
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en 
donderdag. Zelf woon ik in Vlaardingen en 
voorheen heb ik gewerkt in de crisisopvang 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar, jongeren van 
12 tot 18 jaar en in de crisisnachtopvang voor 
dak- en thuisloze jongeren in Rotterdam. 

Het kan zijn dat het niet lekker gaat met een jongere op 
school of in de thuissituatie. De school, ouders of de leerling 
kunnen mij dan als gezinsspecialist vragen mee te kijken, een 
advies te geven of kortdurende begeleiding te bieden. Als ik 
word ingeschakeld, dan neem ik contact op met de leerling, 
de ouders en de mentor om te horen wat er aan de hand is. Ik 
ben er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen 
van de jongere, de ouders en de school, en alles gaat in over-
leg. Soms is een adviesgesprek al voldoende. Als er aanvul-
lende hulp nodig is organiseer ik dat in overleg.

Wat voor soort vragen?
Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen, 
als voor complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact 
met mij opnemen. Voorbeelden van vragen zijn:
-  Thuis is er veel onrust. Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind hier 

zo min mogelijk last van heeft?
-  Ik heb het vermoeden dat mijn kind verdovende middelen 
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gebruikt. Hoe kan ik met hem of haar hierover in gesprek en 
wat zijn de signalen?

-  Het lijkt wel of mijn kind steeds meer in zichzelf keert. Hoe 
herken ik het als er serieuze problemen zijn en wat kan ik 
dan doen?

Via de mentor, zorgcoördinator of rechtstreeks met mij, kunt 
u contact opnemen: 06-46357800 of irene.van.iperenburg@
minters.nl

Jeugdverpleegkundigen
Wij zijn Carla Luimes (links) 
en Kelly van der Wel (rechts), 
jeugdverpleegkundigen van 
het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Maassluis. Nieuwe ge-
zichten op het Revius. 
 

Beiden al een tijdje werkzaam bij het CJG, Kelly aanvankelijk 
in Rotterdam, Carla al langer in Maassluis. Kelly werkt op het 
lyceum, Carla vooral op de MAVO.

Wat doen wij op school?
De jeugdverpleegkundige wil zicht krijgen op de ontwikke-
ling en gezondheid van de leerling in de meest brede zin van 
het woord. Als jeugdverpleegkundigen hopen we vroegtijdig 
eventuele problemen en/of stoornissen te kunnen signaleren. 
Ook bieden we lichte preventieve ondersteuning om leerling 
en ouders te begeleiden en in de eigen kracht te versterken. 
Door kleine problemen snel op te lossen, kunnen grotere 
problemen tenslotte later worden voorkomen. 

Voorheen zag de jeugdverpleegkundige alle leerlingen van 
het eerste en derde leerjaar. Het schooljaar 2019/2020 is een 
overgangsjaar wat betreft onze contactmomenten. Momen-
teel werkt CJG Rijnmond aan een vernieuwd basispakket 
jeugdgezondheidszorg met een flexibelere dienstverlening 
die beter aansluit bij de behoefte van ouders, kinderen en 
jongeren. In het voortgezet onderwijs veranderen daarom de 
contactmomenten in het eerste en derde leerjaar en is ervoor 
gekozen om in het tweede leerjaar een contactmoment te 
creëren. Een tweede contactmoment voor het voortgezet on-
derwijs wordt momenteel ontwikkeld en zal beschikbaar zijn 
in het schooljaar 2020/2021.

Wat betekent dit concreet voor het Revius?
Op het lyceum hebben alle leerlingen vorig schooljaar in het 
eerste leerjaar een gesprek gehad met de jeugdverpleegkun-
dige. Zij worden dit schooljaar dus niet opnieuw uitgenodigd. 
Op de MAVO is dat anders en zullen alle leerlingen van het 
tweede schooljaar dit najaar een uitnodiging voor een ge-
sprek met de jeugdverpleegkundige krijgen. De input van dit 
gesprek komt voort uit een digitale vragenlijst die de leerlin-
gen van tevoren op school zullen invullen. 

Over welke onderwerpen wordt er zoal gesproken?
Omdat wij als verpleegkundigen kennis hebben van gezond-
heid, leefstijl en opvoeden, kunnen wij leerlingen, maar ook 
ouders adviseren op het gebied van (op)voeding, ouder-
schap, overgewicht, hygiëne, diabetes, seksueel gedrag, 

gezonde leefstijl, infectieziekten, opvoeding, depressie, pesten 
en middelengebruik. Ook wordt elke leerling gewogen en 
gemeten (met kleding aan).

Naast de reguliere contactmomenten hebben we tijd om extra 
aandacht en zorg te geven aan de leerlingen die dit nodig 
hebben. Bij langdurig ziekteverzuim kan de school de jeugd-
verpleegkundige vragen in gesprek te gaan met de leerling 
(en diens ouders) om de oorzaak van het verzuim te achter-
halen en hierin te adviseren. Indien nodig kan de jeugdarts 
hierbij betrokken worden. Onze overige uren op school beste-
den we aan de samenwerking met het ondersteuningsteam 
waarbij de zorg rondom de leerlingen zo goed mogelijk wordt 
afgestemd.

Heb je als leerling, of heeft u als ouder een vraag, neem 
gerust contact op met ons! Wij zijn het beste te bereiken via 
e-mail of anders via Service en Contact van CJG Rijnmond.
Kelly van der Wel: k.van.der.wel@cjgrijnmond.nl
Carla Luimes: c.luimes@cjgrijnmond.nl
Service & Contact: 088-201 00 00.

Onderwijsondersteuningsspecialist
Mijn naam is Anneke van der Pols-Lammers, 
onderwijsondersteuningsspecialist (OOS) van-
uit het Steunpunt Onderwijs. Steunpunt On-
derwijs is de naam voor het (overkoepelende) 
samenwerkingsverband van alle scholen voor 
voortgezet onderwijs in de regio Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis. Ik heb jarenlange 

onderwijservaring als leerkracht en daarna was ik ambulant 
begeleider van rugzakleerlingen in deze regio. Ik woon in 
Zuidland (Voorne-Putten) en kom regelmatig met de fiets via 
Rozenburg naar Maassluis.

Op het Reviuslyceum en op de Revius MAVO ben ik wekelijks 
beschikbaar op dinsdag (hele dag) en woensdagmiddag om 
in overleg met het ondersteuningsteam mee te kijken, wan-
neer er leerlingen zijn voor wie het onderwijs op dat moment 
niet ‘passend’ is. Zodra een mentor een leerling heeft aange-
meld bij het ondersteuningsteam ben ik erbij betrokken. Zo 
nodig wordt er een ondersteuningsteam-gesprek (OT-gesprek) 
gepland door onze zorgcoördinator. Samen met de leer-
ling, de ouders, de mentor, de zorgcoördinator en eventueel 
andere betrokken collega’s zoek ik dan in eerste instantie naar 
een oplossing binnen de klas of de school. Eventueel breng ik 
daarna in een kort advies traject (KAT) de onderwijs- en onder-
steuningsbehoeften van een leerling in kaart. Als er meer no-
dig blijkt te zijn dan er door de mentor en de docenten in het 
regulier onderwijs geboden kan worden, kan ik een aanvraag 
doen bij het Steunpunt Onderwijs voor ‘Extra Ondersteuning’ 
voor de betreffende leerling. Als die ‘Extra ondersteuning’ toe-
gewezen wordt, krijgt de school bekostiging voor de speciale 
begeleiding die een leerling nodig heeft.

Voor informatie over zorgleerlingen in het algemeen of over 
mijn werk als OOS op de Reviusscholen: komt u even persoon-
lijk langs. Meestal ben ik in kamer c2 te vinden op het lyceum. 
Mailen mag ook: avdpols@steunpuntonderwijs.nl, of telefo-
nisch naar Steunpunt Onderwijs in Schiedam 010-4705162, 
of via de website www.steunpuntonderwijsenjongeren.nl.



Jaarplanning
 woensdag 8 januari  voorlichting ouders groep 8 lyceum (18.45 uur)
 donderdag 9 januari  PWS vergadering over beoordeling
 maandag 13 januari  vakgroepoverleg (les t/m 5e uur) 
 vrijdag 17 januari  bekendmaking PWS cijfers schriftelijk deel 
week 4   Toetsweek/excursie havo 3
 maandag 20 januari  luistertoetsen havo 5 Frans en vwo 6 Duits
 dinsdag 21 januari  luistertoetsen havo 5 Engels en vwo 6 Engels
 woensdag 22 januari  luistertoetsen havo 5 Duits en vwo 6 Frans
 donderdag 23 januari  PWS vergadering
week 5   projectdagen leerjaar 4
 woensdag 29 januari  wiskunde Olympiade/skireis Zell am See
 donderdag 30 januari skireis Zell am See
 vrijdag 31 januari  skireis Zell am See
week 6   Start Tweede Semester/rapportvergaderingen leerjaar 1 t/m 6
  Workshop presenteren tijdens les Nederlands
 maandag 3 februari  organisatiedag speerpunten en ontwikkeltijd/open dag Mavo
 woensdag 5 februari  open dag lyceum
 vrijdag 7 februari  herkansing examenklassen
week 7   rapportvergaderingen leerjaar 1 t/m 6
 dinsdag 11 februari  uitreiken cijferoverzichten
 woensdag 12 februari  PWS presentatieavond en PWS vergadering
 woensdag 19 februari  ouderavond lyceum
 donderdag 20 februari  speerpunten overleg (les t/m 5e uur)
 vrijdag 21 februari nieuwsbrief 4 uit
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