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VAN DE SCHOOLLEIDING

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u voorafgaand aan 
elke vakantie een nieuwsbrief waarin we u bijpraten over wat 
er de afgelopen periode is gebeurd en wat er de komende 
periode op het programma staat. 

Tussen kerst- en voorjaarsvakantie maken onze examenkan-
didaten een periode door waarin profielwerkstukken en ten-
tamens een belangrijke rol spelen. Een spannende periode 
dus die al echt in het teken staat van de voorbereiding op het 
examen. Op de ‘PWS-avond’ bijvoorbeeld geven alle leerlin-
gen een presentatie van hun profielwerkstuk. Zo’n avond is 
spannend, maar ook mooi. 
In dezelfde periode vindt ook de werving van de nieuwe leer-
lingen plaats. De informatieavonden en open avonden geven 
gelukkig op zowel het lyceum als op de mavo een goede 
opkomst te zien. Ook is het een feest om te ervaren hoe onze 
leerlingen een prachtig visitekaartje voor onze school zijn. Ver-
derop in deze nieuwsbrief leest u hier iets meer over. 

We zijn blij dat we kunnen melden dat we twee kandidaten 
hebben gevonden voor de surveillance in onze mediatheek, 
zodat we deze ruimte ook weer kunnen gaan inzetten zoals 
we het bedacht hadden. Tjitske van den Bos en Daisy Poot 
zullen op gezette tijden aanwezig zijn voor surveillance en 
aanvullende administratieve taken. We wensen hen veel suc-
ces en plezier bij ons op school.

In de komende periode worden aan de zuid-, oost- en west-
zijde van het gebouw aan het Reviusplein zonneschermen ge-
plaatst. De oude screens worden vervangen door uitvalscher-
men die er in de warme periode voor moeten gaan zorgen 
dat de temperatuur in het gebouw aangenaam blijft.

Personeel
Sinds enkele weken geven twee nieuwe collega’s les op het 
Reviuslyceum. 
De heer Joost Verhage geeft op het lyceum economie aan vijf 
derde klassen. Hij neemt lessen over van de heer Ammeraal 
en de heer Glandorf. Deze laatste heeft inmiddels afscheid 
genomen nu het zwangerschapsverlof van mevrouw Reij afge-
lopen is. Mevrouw Reij start weer met haar lessen algemene 
economie in de bovenbouw van het vwo.  

Een kleine vacature aardrijkskunde is met ingang van vrijdag 
7 februari ingevuld door de heer Haverkamp. Hij verzorgt 
vanaf die datum voor enkele groepen de lessen aardrijks-
kunde.

Verlofaanvragen
Verlofaanvragen kunnen digitaal worden ingediend. U kunt 
daartoe een formulier invullen op de website. Voor het wel of 
niet verlenen van verlof zijn we gebonden aan de leerplicht-
wet. Op de website kunt u de uitgangspunten vinden op 
grond waarvan wel of niet verlof wordt verleend.

Open dagen
De open dagen zijn weer achter de rug. Zowel bij de mavo als 
op het lyceum waren het drukbezochte dagen. We hebben 
veel positieve feedback 
gekregen over de ma-
nier waarop onze eigen 
leerlingen ons geholpen 
hebben. Daar zijn we 
natuurlijk heel blij mee. 
Echt iets om trots op te 
zijn! Inmiddels heeft zich 
op beide scholen al een 
behoorlijk aantal leerlin-
gen ingeschreven.

Leerling ziek in toetsweek
Als een leerling ziek is in de toetsweek moet hij of zij, conform 
het examenreglement, iedere dag absent gemeld worden door 
de ouders.

75 jaar bevrijding
In het kader van 75 jaar bevrijding gaan op vrijdag 21 febru-
ari alle eerstejaars leerlingen van de Revius MAVO en het 
Reviuslyceum naar Amsterdam. Tijdens deze excursie zal er 
extra aandacht besteed worden aan de twee Joodse families 
die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog vanuit Maassluis 
gedeporteerd zijn. Deze excursie is georganiseerd in samen-
werking met de gemeente Maassluis, de Stichting Publieke 
Evenementen Maassluis en de Govert van Wijnstichting.
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Reviusuren op het lyceum
De afgelopen periode hebben de leerlingen van klas 1 en 2 
zelf een invulling kunnen kiezen voor een Reviusuur. ‘Wat past 
bij mij?’ en ‘Waarvan zou ik meer willen weten?’ zijn vragen 
die ze zich hierbij moeten stellen. Het aanbod is enorm. Ook 
de laatste twee perioden kunnen de leerlingen weer zo’n  
keuze maken. Tijdens de projecturen wordt er gewerkt aan de 
ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. 
 
In klas 3 wordt het Reviusuur ingezet ten behoeve van on-
dersteuning die voor verschillende vakken geboden wordt, 
telkens op het eerste uur van de donderdag.

First Lego League 
Zaterdag 25 januari is een spannende dag voor twintig leerlin-
gen uit C2A en C3A. Ze doen in twee teams mee aan de Be-
neluxfinale van de First Lego league. Deze vindt dit jaar plaats 
in het Breepark in Breda. De teams worden beoordeeld op de 
prestatie van hun robot, maar ook op het onderzoeksproject, 
de samenwerking en de inrichting van de pit. De opening is 
spectaculair met een heuse vlaggenparade per provincie. Bij 
de jury weten onze teams indruk te maken met hun robots 
en het onderzoek. De robotprestaties zelf blijven soms een 
beetje achter bij de verwachting van de teams. Hoofdprijzen 
zijn er helaas dan ook niet behaald maar wel een samenwer-
kingsprijs van de kinderjury! Al met al kunnen we met veel 
trots terugkijken op de prestaties van de twee teams. We heb-
ben volop genoten van de spannende en gezellige dag. Op 
naar het volgende seizoen van de Lego League en natuurlijk 
ook op naar de hoofdprijs!

Nederlandse Wiskunde Olympiade
Eind januari heeft het Reviuslyceum met een aantal leerlingen 
weer deelgenomen aan de jaarlijkse wiskundeolympiade. Die 
olympiade is onderdeel van een prestigi-
euze internationale wedstrijd waarbij leer-
lingen in 120 minuten twaalf wiskundige 
opgaven, zeg maar gerust puzzels, moeten 
oplossen. Helaas ging dat dit jaar wel met 
minder succes dan in voorgaande jaren, want van de 22 deel-
nemers wist er slechts één de tweede ronde te bereiken: Lexxi 
van den Berg uit c3a was degene die de eer wist te redden. 
Voor het behalen van die tweede ronde, die gehouden wordt 
in maart, wordt Lexxi alvast beloond met een certificaat en een 
cadeaubon. 

Voor de liefhebbers hierbij een van de opgaven. Deze werd 
door 13 van de 22 deelnemers goed beantwoord.
We bekijken getallen van twee cijfers (het eerste cijfer mag 
dus niet 0 zijn). Zo’n getal noemen we ijdel als de twee cijfers 
bij elkaar opgeteld minstens zo groot zijn als de twee cijfers 
met elkaar vermenigvuldigd. Het getal 36 is bijvoorbeeld niet 
ijdel, want 3 + 6 is kleiner dan 3·6. Hoeveel getallen van twee 
cijfers zijn ijdel? 
A) 17  B) 18  C) 26 D) 27 E) 37

Aan het eind van de nieuwsbrief vindt u het juiste antwoord.

De skireis van het Reviuslyceum… inmiddels 
een begrip!
De niet meer weg te denken skireis mag ook deze keer weer 
zeer geslaagd genoemd worden. De 75 deelnemers hebben 
niet alleen goed leren skiën maar zij hebben zich daarbij ook 
van hun beste kant laten zien! Samen met de begeleiders 
hebben ze ervoor gezorgd dat de sfeer bijzonder goed was, 
en dat zonder alcohol… Een bezoekje aan het lokale zwem-
bad met glijbaan en hoge duikplank was zeer verfrissend. De 
optredens op de bonte avond waren weer om van te smullen 
en menig voetje ging van de vloer. Gelukkig zijn er geen ski-
ongelukken gebeurd en is iedereen weer veilig terug. 
Deelnemers, jullie nogmaals bedankt voor deze gezellige 
superweek vol met saamhorigheid!

Zell am See, januari 2020.
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Reis naar Finland 
Binnenkort gaan zestien leerlingen en drie docenten naar 
Finland in verband met het project Futuremakers. Van 2 maart 
tot en met 9 maart zullen zij bedrijven bezoeken waar vooral 
gekeken wordt welke technologie er gebruikt wordt bij de 
vervaardiging van producten. Ook duurzaamheid krijgt een 
behoorlijke nadruk. De bedrijven die bezocht worden probe-
ren milieubewust te produceren en de leerlingen krijgen uit-
leg hoe dat gestalte krijgt. Verder wordt er door de leerlingen 
ook onderzocht welke vaardigheden zij in de toekomst nodig 
hebben om in een dergelijk bedrijf te kunnen werken. Aan het 
eind van het bezoek geven de leerlingen een presentatie over 
hun bevindingen. Al met al een interessante week waar de 
leerlingen heel wat van gaan opsteken.

Uitwisseling Spanje
In het kader van de uitwisseling met Spanje komen de leer-
lingen van vijf Spaanse scholen uit Zaragoza en Barcelona in 
maart naar Nederland om ondergebracht te worden bij onze 
derdeklassers. Deze laatsten gaan dan op hun beurt van 14 
tot 21 april naar Spanje voor het ‘tegenbezoek’. Waarom? On-
der andere om de Engelse taal te oefenen, om elkaars cultuur 
te ontdekken, maar ook om te leren plannen, reizen, verant-
woordelijkheid te nemen en plezier te maken met elkaar.
We zijn erg blij met de enthousiaste groep docenten die bij 
deze uitwisselingen betrokken zijn. Zij bereiden zich goed 
voor. Ze maken de programma’s voor de excursies in Neder-
land, leggen contact met de Spaanse docenten en gaan als 
begeleiders mee naar Spanje. Onderling worden ervaringen 
uitgewisseld en in januari hebben zij de ouders geïnformeerd 
over de gang van zaken. 

 
  VAN DE DECAAN

Algemeen
Nóg meer ouders gevraagd!
Voor meerdere activiteiten zijn wij op zoek naar ouders die 
iets willen vertellen over hun beroep en opleiding. Wat zijn 
uw ervaringen als professional en welke tips zou u leerlingen 
mee kunnen geven bij de keuze van de juiste studie? U kunt 
dan denken aan activiteiten als 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 en welke 
opleiding u de leerlingen kunt informeren en ook wanneer u 
beschikbaar bent (dagen/tijden). We zullen u dan in onze da-
tabase opnemen en uitnodigen zodra er activiteiten worden 
georganiseerd. Alvast bedankt!

Nieuwe decaan
Ellen Nass is als decaan weer terug van weggeweest. Vorig 
jaar heeft zij Linda van der Es vervangen tijdens de zwanger-
schapsperiode. Nu vervangt zij Eline de Winter tijdens haar 
zorgverlof. Ellen werkt een dag per week als decaan en Linda 
drie dagen per week.

LOB-formulier
Net zoals dat bij het verlofformulier al het geval is, komt ook 
het LOB-formulier binnenkort online. Leerlingen kunnen dan 
via de website vrij vragen voor een meeloopdag of een dag 
proefstuderen. Het verschil met het verlofformulier is dat ook 
de decanen en u als ouder automatisch bericht krijgen van de 
activiteit. Een en ander vervangt dan de handtekening op het 
huidige papieren formulier.

Leerjaar 3
Profielkeuzegesprekken
We zijn op dit moment druk bezig met de decaangesprekken 
voor de derdejaarsleerlingen. Vóór de voorjaarsvakantie zijn 
alle gesprekken met de havoleerlingen afgerond. Het vwo 
is daarna aan de beurt. Medio maart kunt u als ouders een 
uitnodiging voor een gesprek verwachten. Deze gesprekken 
zijn in principe vrijwillig. Bij sommige leerlingen zal de decaan 
echter aangeven de ouders graag te willen spreken. Dit is 
vaak het geval als de leerling erg twijfelt, of als de keuze niet 
goed past bij de beoogde vervolgstudie, of als een leerling 
niet kan en/of durft te kiezen. Mocht iets dergelijks bij uw 
zoon of dochter het geval zijn, dan krijgt u dus bericht.

Leerjaar 4 en 5vwo
Projectdagen 
Op 29, 30 en 31 januari was er een project voor de leerlingen, 
die niet met de skireis meegingen. Het programma was zo 
samengesteld, dat er voor elke leerling wel wat interessants  
te beleven viel. 

Op woensdag ging de reis naar het informatiepunt van de 
Blankenburgverbinding en bezochten de leerlingen het Edu-
catief Informatie Centrum Mainport, gelegen op de landtong 
bij Rozenburg. 

mailto:Lvdes01%40lentiz.nl?subject=
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DigiD en Studielink
Om zich te kunnen aanmelden voor een studie, is het belang-
rijk dat de leerling een DigiD aanvraagt. Dit kan via: 
https://digid.nl/aanvragen.  Zodra de DigiD binnen is, kan de 
aanmelding plaatsvinden via www.studielink.nl.

Open dagen
•  Hogeschool Rotterdam
 Zaterdag 28 maart 2020 van 10.00 – 14.00 uur
•  Haagse Hogeschool
 Vrijdag 3 april 2020 van 16.00 - 20.00 uur  

Kijk voor overige scholen op de website 
www.studiekeuze123.nl of ga naar de website 
van de desbetreffende school.

Linda van der Es en Ellen Nass, 
decanen Reviuslyceum

Op donderdag vertrok de bus naar Den Haag waar een rond-
leiding werd gegeven bij de Tweede Kamer. Op diezelfde 
dag werd ook het Eschermuseum bezocht waar de leerlingen 
werken konden bekijken van de bekende Nederlandse kun-
stenaar. Op vrijdag sloten ze het project af met een opdracht 
voor LOB en kwamen drie ouders vertellen over hun beroep. 
De reacties waren voornamelijk positief, zowel van de leerlin-
gen als van de sprekers en de mensen die ons op locatie ont-
vingen. Leerlingen, bedankt voor jullie inzet en uiteraard ook 
de ouders bedankt! Zie hieronder wat foto’s van de dagen.

Examenklassen
Aanmelden studie
Het is belangrijk om op tijd aangemeld te zijn voor een studie. 
Wanneer de leerling te laat is met inschrijven, mogen de 
instellingen hem of haar weigeren. 
Er zijn zelfs al deadlines voor inschrijvingen verlopen. Voor 
de studies waar inschrijven dit schooljaar nog wél mogelijk is, 
geldt als volgende deadline dat ingeschreven moet worden 
vóór 1 mei.
De decanen zien graag dat de leerling de studiekeuze invult 
op de website www.reviuslyceum.dedecaan.net. Heeft uw 
zoon of dochter zich reeds aangemeld? We willen u vragen 
dit ook nog even met hem of haar te controleren, waarvoor bij 
voorbaat onze dank.

Nieuws uit de MR

De MR is een belangrijk orgaan. Het adviseert, stimuleert of 
corrigeert de directie. Ook heeft het de rol van mee-denk-
partij. Daarbij kijken we bijna altijd door de bril van ‘goed 
werkgeverschap’ en ‘de belangen van het personeel’. En 
natuurlijk houden we WMO (wet medezeggenschap onder-
wijs) goed in de gaten. De MR heeft onlangs een gesprek 
aangevraagd met de directie om te praten over o.a. 
• omgang met/druk op collegae in tijden van personeels-

tekorten
• skireis in lestijd
• invulling van het vak Maatschappijleer (zie NRC 3 decem-

ber 2019)
• open dag ‘s avonds en nu ook ‘s middags
En daar kan zomaar bijkomen de regeling rondom absenten 
in een toetsweek. Het regent de laatste tijd ziekmeldingen in 
die spannende toetsweken.

De kracht van de MR is als de spreekwoordelijke ketting die 
in het huidige geval geen zwakke schakel heeft. Als voor-
zitter van de MR Reviuslyceum ben ik trots op de huidige 
samenstelling. Er zit pit in, een grote mate van eensgezind-
heid, scherpte, humor en, gelukkig voor mij, vergevingsge-
zindheid.

De samenstelling gaat veranderen. Ten eerste dient de heer 
Ulutas opgevolgd te worden na ruim twee jaar deelname. 
De MR dankt de heer Ulutas voor diens inzet. Uit een bonte 
stoet van twee kandidaten is mevrouw Rutte, moeder van 
Max de Jong uit H2C, door de ouders van onze leerlingen 
gekozen. Op 5 maart wacht haar de vuurdoop, nee hoor, wel 
een warm onthaal bij de komende MR vergadering.
Dat geldt ook voor Linda van der Es. De kersverse plaatsver-
vangster van Simone Reij. Simone is weer terug van zwan-
gerschapsverlof en heeft ervoor gekozen de resterende tijd 
van dit schooljaar haar spaarzame uren aan haar lestaak te 
besteden. In het nieuwe schooljaar 2020-2021 pakt ze haar 
werk voor de MR weer op. Moet Linda dan niet weer terug-
treden? Nee hoor. Want de voorzitter heeft dan zijn tijd erop 
zitten. Hij geeft het stokje dan graag over. 

De samenstelling is nu als volgt:
Norbert Kocken  voorzitter (pMR)
Folkert van der Waardt secretaris a.i. (pMR)
Vincent Groen  lid personeelsgeleding (pMR)
Linda van de Es  lid personeelsgeleding (pMR)
Simone Reij  tijdelijk buitengewoon lid zonder  
   rechten
Karin Scheffers  lid oudergeleding
Suzanne Rutte  lid oudergeleding
Samir Imarouen  lid leerlinggeleding
Mees Klein  lid leerlinggeleding

We zijn weer op volle sterkte. Graag gaan we samen met de 
directie werken aan een gezond, gezellig, inspirerend en 
goed onderwijsklimaat op het Reviuslyceum.

https://digid.nl/aanvragen
http://www.studielink.nl
http://www.studiekeuze123.nl
http://www.reviuslyceum.dedecaan.net


Jaarplanning
week 10  project 5 vwo Finland
 21 februari  bezoek Amsterdam eerstejaars 75 jaar bevrijding
    bekendmaking cijfers PWS in som
 3 maart LOB 4 havo
 9 maart vergadering ouderraad
 10 maart workshopdag ckv leerjaar 4 havo en 4 vwo
week 12  uitwisseling Eco-Schools Frankrijk
 16 maart inschrijvingen 
 18 maart herdenking bombardement
    inschrijvingen 
 19 maart vakgroepoverleg (les t/m 5e uur) 
    kangoeroewedstrijd 
  inschrijvingen 
 26 maart start toetsweek examenklassen
week 14  toetsweek Tweede Fase
 2 april  Girlsday
week 15  mentoroverleggen klas 1 t/m 5 vwo
 6 april workshopdag ckv leerjaar 4 havo en 4 vwo
 7 april openbaar schoolonderzoek kunstvakken
 8 april inleveren cijfers
 10 april Goede Vrijdag
week 16  mentorenoverleg klas 1 t/m v5
 13 april Tweede Paasdag
 14 april organisatiedag
     mentorenoverleg leerjaar 3 en decanen
 15 april herkansing examenklassen
 17 april workshops beroepenoriëntatie 4 havo
     cijferoverzicht examenklassen
week 17  mentoroverleggen klas 2 t/m 5 vwo
 20 april ouderavond lyceum
 22 april nieuwsbrief 5 uit
 23 april start meivakantie
  

Antwoord Wiskunde Olympiadevraag:
Het juiste antwoord is D.
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