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1. VOORWOORD

Geachte ouders en verzorgers,

We zijn er trots op dat we dit jaar met uw zoon of dochter mogen gaan werken! 

We zullen, zoals u van ons gewend bent, werken aan het behalen van goede onderwijsresultaten. 
Vanzelfsprekend zijn we trots op de goede (examen-)resultaten die we ook het afgelopen jaar weer hebben 
behaald, maar ook willen we nadrukkelijk meer zijn dan een school die voor de cijfers alleen werkt. Plezier 
en persoonlijke ontwikkeling zijn voor ons en onze leerlingen belangrijke voorwaarden voor leren en leven. 
We hopen dat u dat in de dagelijkse praktijk zult herkennen en nodigen u van harte uit om samen met ons 
hier verder vorm aan te geven.  

Ook het komende jaar zullen we aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling van het onderwijs in 
Maassluis; eigentijds, relevant en met een blik op de rest van de wereld. We leven in een wereld van 
ongekend snelle veranderingen. Onze leerlingen komen over enkele jaren terecht op een arbeidsmarkt 
die anders is dan die van gisteren of vandaag. Welke kennis en vaardigheden hebben de jongeren van nu 
in de toekomst nodig? Wij zien het als onze kerntaak leerlingen op die toekomst voor te bereiden. 

School speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen tot volwassenen. Dit ervaren wij als een 
mooie en grote verantwoordelijkheid. Wij realiseren ons dat onze leerlingen later mede vorm gaan geven 
aan onze toekomst, zij worden als het ware toekomstmakers. Het is onze ambitie hen vanuit een warme, 
veilige plek zo goed als mogelijk hierop voor te bereiden en dus een thuis voor toekomstmakers te zijn. 

Verwondering speelt daarbij een belangrijke rol. Wanneer leerlingen in staat zijn zich te verwonderen, is 
er immers sprake van leren. Leerlingen zich laten verwonderen over wie zij zijn, wie ze kunnen zijn, wat 
ze kunnen weten en doen. Dat is een prachtige opdracht die we graag samen met u en onze leerlingen 
aannemen. We hopen op een succesvol schooljaar.

Timo Nuijten
directeur



4 5 Schoolgids 2019 - 2020

1. Voorwoord     3

2. Doelstellingen van de school  7
  Missie     7
  Kwaliteit    7
  Schoolgrootte    7

3. Resultaten    9
  Examenresultaten   9
  Uitstroomgegevens   9
  Cursus 2017-2018   9
  Doorstroming    9
  Doorstroom in cijfers   9
  IDU-gegevens    10

4. Speerpunten van de school  13
  Internationalisering   13
  Voordelen voor leerlingen  13
  Global Citizen School   14
  Digitalisering    14
  Talentontwikkeling   14

5. Ondersteuningsteam   17
  Passend Onderwijs   17
  Extra ondersteuning   17
  Aanmeldingsprocedure 
  bij extra ondersteuning  17
  Hoe ziet de leerling-
  ondersteuning eruit?   18

6. Sociale veiligheid   21
  Coördinator Sociale veiligheid 21
  Onderwijstijd    21
  Lestuitval    21
  Somtoday    22
  Lestijden    22

7. Lessentabel    24

8. Inrichting van de onderbouw  27
  Toelating    27
  Aantal toe te laten leerlingen 
  tot de brugklas   27

9.	 Maatschappelijke	stage		 	 27

10.	Ouderbijdrage	 	 	 	 28
  Vrijwillige ouderbijdrage  28
  iPad     28
  Extra vakken    28
  Kluisjes    28
  Schoolfonds    28
  Financiële overeenkomst  28
  Wijze van betalen   29
  Kwijtscheldingsregeling  29
  Tegemoetkoming in schoolkosten 29
  Schoolkosten    29

11.	AVG	en	klachtenregeling	 	 30
  De privacy    30
  Toestemming beeldmateriaal  30
  Social Media    30
  Klachtenregeling   30
  Leerlingenstatuut   31
  Leerlingenraad   31

12.	Sponsoring/bijdragen	 	 	 31
  Sponsorbeleid    31

13. Verzuimbeleid    32
  Aanwezigheid    32
  Te laat     32
  Bijzonder verlof   33
  Bezoek arts en dergelijke  33
  Ziekte     34
  Terugkomkaart   34
  Ongeoorloofd verzuim (spijbelen) 34
  Strafuur    35
  Verwijdering    35
  Schorsing    35
	 	 Definitieve	verwijdering	van	school	 35
  Verlof     35

14.	Identiteit	Lentiz	onderwijsgroep	 37
  Lentiz onderwijsgroep  37
  Onze veertien locaties  37
  Grondslag van de Lentiz 
  onderwijsgroep   37
  Lentiz | cursus & consult  38
  Stafbureau    38
  Onderwijs gericht op de toekomst 38
  Strategisch Meerjarenplan  38

INHOUD



6 7 Schoolgids 2019 - 2020

2. DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL

De doelstelling van het Reviuslyceum is het bieden van kwalitatief goed onderwijs voor havo/vwo, 
dit blijkt onder andere uit een onderwijsrendement dat minimaal ligt op het landelijk gemiddelde. 
De school wil zich naar buiten richten en een open en professionele organisatie zijn, met als aandachts-
punten internationalisering, digitalisering en talentontwikkeling. 

Deze punten staan ten dienste van ontwikkelingen en mogen nooit een doel op zich worden. Verder zijn 
plezier en persoonlijke ontwikkeling voor ons en onze leerlingen belangrijke voorwaarden voor leren 
en leven. Om het beste uit onszelf én elkaar te halen, kijken wij met een open blik naar de wereld, naar 
elkaar en onszelf. Hierbij is leidend dat, wat we doen, relevant voor de leerling en de omgeving dient te 
blijven

Missie
Wij zijn een school voor havo en vwo met een modern en eigentijds programma waar de leerlingen een 
diploma kunnen halen met meer-waarde. Wij willen onze leerlingen díé plek laten ontdekken waar voor 
hem of haar kennen, kunnen, lol en ontwikkeling samenkomen. Waar zij in hun element zijn. Dit doen 
we met uitdagend onderwijs waarbij we onze blik niet alleen op onze directe omgeving richten, maar 
ook verder naar buiten, naar de regio, naar Europa en de rest van de wereld. We bieden onze leerlingen 
de mogelijkheid om kennis op te doen en toekomstvaardigheden te ontwikkelen en zichzelf daarin te 
ontdekken.
Er heerst een betrokken sfeer; personeel, leerlingen en ouders kennen elkaar. Het hele schooljaar is 
er veel aandacht voor allerlei culturele- en sportactiviteiten. De leerlingen leren zichzelf in de loop der 
jaren steeds beter kennen en weten uiteindelijk waar hun talenten en interesses liggen. Zo helpen we 
de leerlingen het beste uit zichzelf te halen en ze voor te bereiden op een veranderende en 
veelbelovende toekomst.

Kwaliteit
De kwaliteit op onze school is al vele jaren goed op orde. Op basis van het inspectieonderzoek is aan 
beide afdelingen havo en vwo het basisarrangement toegekend, dit geldt voor zowel de opbrengsten 
(zoals cijfers en examenresultaten) als ook de kwaliteit van het onderwijsproces. Verder concludeerde 
de inspectie dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften. Als school 
zijn we daar natuurlijk blij mee, maar we realiseren ons dat het geen vanzelfsprekendheid is en houden 
de kwaliteit van onze lessen dus ook nauwlettend in de gaten. De directie stimuleert daarom collegiale 
consultatie en bezoekt regelmatig de lessen. Per jaar wordt een schooljaarplan opgesteld waarin de 
doelen van het komende jaar worden beschreven. 

Schoolgrootte
Per augustus 2019 telt het Reviuslyceum 818 leerlingen. De leerlingen van de onderbouw zijn verdeeld 
over achttien en de leerlingen van de bovenbouw over dertien stamgroepen. De school is gelegen aan 
het Reviusplein in een rustige omgeving en trekt vooral leerlingen uit Maassluis en Maasland, maar er is 
ook belangstelling vanuit omliggende gemeenten. 
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3. RESULTATEN 

Examenresultaten

In het schooljaar 2018-2019 deden 49 leerlingen examen op het VWO. Van hen slaagden 46 leerlingen, 
3 werden afgewezen. Dit betekende een slagingspercentage van 94%. Van de kandidaten slaagden 2 
leerlingen cum laude, dat wil zeggen zij hadden een gemiddeld eindcijfer van een 8 of hoger.

Op de Havo waren 88 examenkandidaten. Van hen waren 77 succesvol, 11 leerlingen werden afgewezen. 
Het slagingspercentage was 88%. Er was een leerling op de havo die cum laude slaagde. 

Uitstroomgegevens:
Van de Havo stroomden 2 leerlingen door naar het VWO. 64 Leerlingen gingen naar het HBO, 1 koos 
voor een MBO opleiding. 3 Leerlingen kozen voor een tussenjaar. Van de gezakte leerlingen proberen 
8 hun havo diploma alsnog via het vavo te halen, 3 doen het jaar over op het Reviuslyceum. Van de 
overige leerlingen is niet bekend waar zij hun vervolgstudie doen.

Er waren 30 VWO examenleerlingen die kozen voor een universitaire vervolgstudie, 6 van hen vervolgen 
hun schoolloopbaan op het HBO. 7 Leerlingen kozen voor een tussenjaar. De gezakte leerlingen doen 
het examenjaar opnieuw op het vavo. Van 7 leerlingen is niet bekend waar zij heen zijn. (In deze cijfers 
zijn ook de uitbestede leerlingen van het vavo verwerkt).

Cursus 2017-2018 
Er deden 81 leerlingen examen op de havo. Daarvan waren 77 leerlingen succesvol. Alle afgewezen 
leerlingen doen het examenjaar over op het Reviuslyceum. Het vwo telde 64 examenkandidaten. Van 
hen zijn 58 leerlingen geslaagd. Ondanks het feit dat we bijzonder trots zijn op deze resultaten willen we 
meer zijn dan een school die alleen voor de cijfers werkt. Plezier en persoonlijke ontwikkeling zijn voor 
ons en onze leerlingen belangrijke voorwaarden om te kunnen groeien tot volwassenen die hun plek in 
de maatschappij kennen en daarin van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

Doorstroming
Het	aantal	leerlingen	dat	zonder	startkwalificatie	de	school	en	het	onderwijssysteem	verlaat	is	op	het	
Reviuslyceum laag. 

Doorstroom in cijfers
Op de volgende pagina’s de IDU-gegevens (in-, door- en uitstroom) van de laatste twee schooljaren. 

    VWO  WO   HBO    MBO        Tussenjaar     Onbekend        VAVO
HAVO      3    1     63       1   2     8           8
               
VWO      30       6       2  7     7           1

    VWO  WO   HBO    MBO        Tussenjaar     Onbekend        VAVO
HAVO      3    1     64       2   1     8           7
               
VWO      32       8    4     6           2
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4. SPEERPUNTEN VAN DE SCHOOL

Op onze school vinden er tal van leuke, nuttige onderwijs gerelateerde activiteiten plaats al dan niet 
met een directe link naar het curriculum. Er is meer beschikbaar aan activiteiten dan er in tijd en geld 
beschikbaar is. 
Het is noodzakelijk om keuzes te maken. Als onderlegger voor deze keuzes hanteren wij onze kern-
waarden maar ook drie speerpunten; internationalisering, digitalisering en talentontwikkeling. Naast 
deze drie, werken we op de aandachtsgebieden kwaliteitszorg en ondersteuning op dezelfde manier. 
Deze vijf punten geven richting en focus voor de besluiten die we nemen en de ontwikkelrichting die 
we willen gaan.

Internationalisering
Globalisering verlegt grenzen en maakt de wereld complexer, maar ook kleiner. Technologische ont-
wikkelingen, internationale samenwerking en reizen maken persoonlijke en zakelijke contacten over 
grenzen heen steeds vanzelfsprekender, ook voor jongeren. Internationalisering is op het Reviuslyceum 
een overkoepelend thema: 
in alle leerjaren proberen we leerlingen uit te dagen hun passie, talenten en ambities om iets van 
betekenis bij te dragen aan de maatschappij te verwezenlijken. Het programma in het kader van GCN 
(Global Citizen Network) omvat meer dan alleen uitwisselingen. GCN is een van de internationale 
leerroutes voor het voortgezet onderwijs, waarbij het curriculum vol internationalisering zit, geïntegreerd 
in het reguliere programma. Zo worden leerlingen adequaat en systematisch voorbereid op het leven, 
leren en werken in een internationale omgeving en krijgen ze vooral een bredere blik op de wereld. 
Daarnaast delen scholen die veel aan internationalisering doen actief hun kennis en ervaringen met 
andere scholen.

Bij het vak EIO (Europese en Internationale Oriëntatie) komen projecten aan bod waarin diverse 
aspecten van de Europese eenwording en wereldoriëntatie worden behandeld. Projectonderwijs doet 
een beroep op de creativiteit en zelfwerkzaamheid van leerlingen; samenwerken, zelf initiatief nemen en 
presenteren zijn vaardigheden die we willen versterken. 
Hoe meer je van de wereld om je heen weet en hoe beter je verschillende talen beheerst, hoe 
makkelijker het is om in die wereld te leven, te studeren en te werken. Op het Reviuslyceum komt dit tot 
uiting doordat leerlingen deelnemen aan verschillende projecten, uitwisselingen en virtuele contacten. 
Leerlingen	kunnen	daarnaast	ook	internationaal	erkende	taalcertificaten	behalen	zoals	Cambridge,	
Goethe en Delf.

Voordelen voor leerlingen
 Aandacht voor internationale ontwikkelingen in de lessen: eTwinning, taaldorp en gastdocenten; 

 alle vakken doen mee.
 Uitwisseling met een buitenlandse school of buitenlandse reis door de projecten Expeditie Europa,   

 Erasmus+ en Ecoschools.
 Extra	aandacht	voor	talenonderwijs	middels	internationaal	erkende	taalcertificaten	zoals	Cambridge,	

 Goethe en Delf.
 Het Reviuslyceum is een European Parliament Ambassador School. Als Ambassador School krijgen  

 leerlingen kennis van de Europese democratie. Junior Ambassadors zorgen ervoor dat Europa zicht-
 baar wordt in de school door reizen naar Brussel en Straatsburg en het verzorgen van gastlessen.
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Global Citizen Network
Het Revius is partner van het Global Citizen Network. De ruim zeventig scholen voor voortgezet 
onderwijs in dit netwerk hebben allemaal hetzelfde doel: hun leerlingen opleiden tot wereldburger. 
Het	nieuwe	Global	Citizen	Network	wordt	gecoördineerd	door	Nuffic,	de	Nederlandse	organisatie	
voor internationalisering in het onderwijs met als ambitie dat iedere leerling en student internationale 
ervaring kan opdoen. 
 
Digitalisering “Zijn ze er klaar voor?”
Onze veranderende maatschappij wordt meer en meer digitaal. Zo is de computer inmiddels niet 
meer weg te denken van haast elke werkvloer en kan bijna geen enkele tiener meer zonder zijn of haar 
smartphone. Om de leerlingen wegwijs te maken voor alles wat er op hun digitale pad gaat komen, is 
het juist aan het onderwijs om hen te helpen de juiste route te kiezen. Door onder andere het focussen 
op de 21ste-eeuwse vaardigheden willen we op het Revius de leerlingen voorbereiden op hun toekomst.
Binnen het speerpunt digitalisering van het Revius leggen wij die focus op zowel de leerling als de 
organisatie. Wanneer onze organisatie een afspiegeling kan zijn van de digitale maatschappij kunnen wij 
de leerlingen de handvatten geven die zij nodig zullen hebben bij het vervolg van hun schoolloopbaan 
en later bij het uitoefenen van hun beroep. 

Binnen en buiten de verschillende vakken zijn zowel de leerlingen als de docenten al volop bezig met 
het aanscherpen van hun vaardigheden. Gebruik van digitale systemen is op het Revius al niet meer 
weg te denken. Communicatie, presentatie, toetsing, differentiatie en organisatie kunnen al niet meer 
zonder. We doen al zoveel! We zijn trots op wat we doen door het kennen en het kunnen, de lol en 
de ontwikkeling samen te brengen zal ervoor gaan zorgen dat we onze leerlingen de best mogelijke 
voorbereiding op de toekomst gaan geven.

Talentontwikkeling 
Bij het opdoen van kennis en de ontwikkeling van talent wordt vaak verwachtingsvol naar het onderwijs 
gekeken:	Nederland	profileert	zich	ook	graag	als	kennisland.	En	talent?	Dat	mag	toch	niet	verloren	
gaan? Op het Revius zien wij onderwijs daarom als meer dan alleen maar kennisoverdracht. Ons 
onderwijs heeft een brede onderwijs-doelstelling waarin het denkvermogen van de nieuwe generatie 
tot ontplooiing gebracht moet worden. En denkvermogen is meer dan alleen het leren van feiten. 
Probleemoplossend denken, helder redeneren, goed waarnemen en creatief vormgeven maken hier 
ook deel van uit. Talentontwikkeling op het Reviuslyceum is gebaseerd op drie pijlers:

 Presteren naar vermogen:
Deze invulling richt zich op leerlingen die nog niet volledig hebben (kunnen) laten zien wat hun 
prestatieniveau is. Het kan gaan om leerlingen met (leer) problemen, maar ook om hoogbegaafde 
leerlingen. Het doel is een einde te maken aan onderpresteren of onderbenutting.

 Veelzijdige talentontwikkeling:
Hier wordt uitgegaan van de gedachte dat kinderen zich op school breed moeten ontwikkelen, hier 
krijgen sociaal talent, creatief talent en sportief talent de aandacht.

 Talent ontdekken:
De derde invulling van talentontwikkeling heeft betrekking op zelfontplooiing en daarmee op 
zelfontdekking. Hier gaat het om ‘leren over wat je kan’, door kennis te maken met allerlei soorten 
activiteiten	en	met	verschillende	vormen	van	leren.	Dat	moet	leiden	tot	een	beter	zelfinzicht.	Soms	leidt	
het ook tot meer zelf-bewustzijn en zelfvertrouwen, doordat leerlingen erachter komen dat ze meer 
kunnen dan ze ooit van zichzelf hadden gedacht.
In de vaklessen, de mentorlessen, en de decaanlessen werd en wordt al regelmatig gewerkt op basis 
van deze vormen van talentontwikkeling. Ook buiten het reguliere programma om kent onze school tal 
van activiteiten die hierbij aansluiten: de Comeniusklassen, de uitwisselingsprogramma’s en de sportklas 
zijn hiervan voorbeelden. Ook zijn wij vorig jaar gestart met de Reviusuren: uren die gecreëerd zijn om 
buiten de reguliere vaklessen om ruimte te bieden aan projectmatig onderwijs. 

Het Reviuslyceum wil dit jaar het huidige aanbod van onze talent-activiteiten evalueren om dit even-
tueel aan te passen of uit te breiden met het oog op de behoefte die er is bij alle betrokkenen: 
leerlingen, onderwijzend personeel en ouders. Het doel voor dit jaar, en voor volgende jaren, is om een 
talentprogramma te ontwikkelen dat aansluit bij de eisen van onze huidige en toekomstige maatschappij 
maar dat ook aansluit bij het individuele talent van ieder van onze leerlingen. 
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5. ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

Passend Onderwijs
Met de komst van het Passend Onderwijs ligt de zorgplicht bij de scholen; wij zijn ervoor verant-
woordelijk alle leerlingen een goede onderwijsplek te bieden, met of zonder extra ondersteuning. 
Hiervoor werken wij samen met de andere middelbare scholen in Vlaardingen, Maassluis en 
Schiedam in het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. Binnen deze regio is bepaald 
wat er onder de basisondersteuning valt. Te denken valt aan hulp voor leerlingen met dyslexie, 
faalangstreductietrainingen en richtlijnen voor medische handelingen. 
In	het	schoolondersteuningsprofiel	van	het	Reviuslyceum	en	de	Revius	MAVO	staat	beschreven	hoe	wij	
op school hieraan invulling geven.

Extra ondersteuning
Voor alle andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, geldt de systematiek van het 
regionale samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. Het samenwerkingsverband krijgt het geld 
en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Wanneer een leerling op de 
basisschool in aanmerking is gekomen voor extra ondersteuning is het van belang dat dit bij aanmelding 
kenbaar gemaakt wordt.
Als een leerling met extra ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld, zal de school deze behoefte met 
alle betrokkenen in kaart brengen en vastleggen in het onderwijsperspectiefplan. Mocht er nog geen 
extra ondersteuning voor de leerling geregeld zijn maar ouders verwachten wel dat dit in het voortgezet 
onderwijs nodig is, dan dienen zij dit aan te geven, zodat de extra ondersteuning alsnog aangevraagd 
kan worden. Een leerling kan worden geweigerd wanneer verwacht wordt dat het niveau op het 
Reviuslyceum of de Revius-mavo niet zal worden gehaald, ook als dat door de beperking komt. 
Centraal staat het belang van het kind. Bij de uiteindelijke afweging zijn er vier randvoorwaarden 
belangrijk: leerbaarheid, mobiliteit, vermogen tot communicatie en zelfredzaamheid. Afwijzing wordt 
altijd schriftelijk gemotiveerd en er wordt vervolgens in overleg nagegaan welke school wel passend is. 

Aanmeldingsprocedure bij extra ondersteuning
Bij aanmelding kunnen ouders of het basisonderwijs aangeven of de leerling extra ondersteuning 
nodig heeft. Als dit in het primair onderwijs nog niet is geregeld, moet er worden nagegaan of de 
ondersteuningsbehoefte	van	de	leerling	in	het	ondersteuningsprofiel	van	de	school	past:	binnen	
de	basisondersteuning,	dan	wel	binnen	de	extra	ondersteuning	die	gefinancierd	wordt	via	het	
samenwerkingsverband. Mocht de school twijfelen of de juiste ondersteuning kan worden geboden, 
dan wordt overlegd met de onderwijsondersteuningsspecialist (OOS). Deze aanvraag wordt uiteindelijk 
gedaan door de basisschool. 

Binnen een periode van zes weken na aanmelding moet duidelijk worden of het Reviuslyceum kan 
voldoen aan de ondersteuningsbehoefte. Deze zes weken gaan in op het moment dat er een gesprek 
met de zorgcoördinator over de aanmelding heeft plaatsgevonden. 

Leerlingen die reeds extra ondersteuning toegezegd hebben gekregen op de basisschool, kunnen 
zich eerder dan de aanmeldweek aanmelden dan reguliere leerlingen. Ook hier geldt echter dat de 
bovengenoemde periode van zes weken ingaat op het moment dat er een gesprek over de aanmelding 
heeft plaatsgevonden. 
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Hoe ziet de leerlingenondersteuning eruit?
Leerlingenondersteuning	wordt	gedefinieerd	als	‘alle	pedagogische	en	didactische	maatregelen	
waarmee de school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces’. Deze ondersteuning 
moet eraan bijdragen dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt, zijn competenties ontwikkelt 
en	zich	kwalificeert	voor	de	periode	na	het	voortgezet	onderwijs.	
De huidige ontwikkelingen in de maatschappij hebben veranderingen teweeggebracht in het denken 
over onder-steuning en onderwijs. Passend Onderwijs staat voor maatwerk. Voor elk kind en iedere 
jongere moet er onderwijs in de regio beschikbaar zijn dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en 
talenten. Om duidelijkheid te geven over de (on)mogelijkheden van extra ondersteuning stelt elke 
school	een	ondersteuningsprofiel	op.	In	het	kader	van	dit	profiel	wordt	ook	de	structuur	van	de	extra	
ondersteuning binnen de school beschreven. 
Onze ondersteuningsstructuur is gebaseerd op het drielijnenmodel. Dit model onderscheidt drie 
niveaus: het niveau van de klas, het niveau van de school (interne specialisten) en het niveau buiten de 
school (de externe instanties). 

1. Niveau van de klas  
Mentoraat
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zowel op het gebied van studie-
vaardigheden en organiseren van huiswerk als op het gebied van sociale vaardigheden en groeps-
dynamiek is de mentor de spil in de begeleiding van de leerlingen. De leerling blijft echter altijd de 
eerstverantwoordelijke voor zijn of haar eigen ontwikkeling. In samenspraak met ouders stimuleert 
de mentor daarom de leerling zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen bij het oplossen van eventuele 
problemen. Er is een leerlingvolgsysteem dat start met de gegevens van de vorige school. Via 
observaties en tests wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. 

2. Niveau van de school 
Intern Ondersteuningsteam (IOT)
Soms kan de problematiek van een leerling zo ingewikkeld zijn dat de reguliere begeleiding door de 
mentor en vakdocenten niet meer voldoende is. De mentor of de leerling heeft dan behoefte aan meer 
ondersteuning. In deze gevallen kan de mentor het Intern Ondersteuningsteam om advies vragen. 
Via dit Intern Ondersteuningsteam kunnen adviezen geformuleerd worden voor de mentor of kunnen 
leerlingen eventueel worden verwezen naar de leerlingbegeleider of de remedial teacher. Ook is het 
mogelijk een ondersteuningstraject (OT) in te zetten waarin samen met leerling, ouders en externe 
instanties wordt gekeken naar de meest passende vorm van ondersteuning binnen en/of buiten de 
school. De zorgcoördinator is het centrale aanspreekpunt van het IOT.

Leerlingbegeleiding en remedial teaching
Bij kleine problemen kunnen leerlingen door middel van korte interventies weer op weg geholpen 
worden. De leerlingbegeleider begeleidt leerlingen met problemen op het sociaal-emotionele vlak; 
de remedial teacher wordt ingezet bij pedagogisch-didactische problematiek. Sommige problemen 
overstijgen echter ook de capaciteit of professionaliteit van onze interne specialisten. In die gevallen 
en in de gevallen waarin de korte interventies niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, vragen 
wij advies aan externe hulpverleners zoals de onderwijsondersteuningsspecialist (OOS) van het 
Samenwerkingsverband. 

Dyslexiebegeleiding
Dyslectische leerlingen hebben extra aandacht en begeleiding nodig. De nadruk ligt op het begeleiden 
binnen de klas. Alle docenten op onze school handelen volgens het landelijk protocol dyslexie VO.
Dit betekent dat leerlingen met een dyslexiekaart gebruik kunnen maken van bepaalde aanpassingen 
en dat er gewerkt wordt volgens vaste modellen voor het beoordelen van toetsen bij Nederlands en de 
vreemde talen. Daarnaast worden leerlingen vooral in de eerste jaren individueel of in groepen begeleid 
in het omgaan met dyslexie. Het uiteindelijke doel hiervan is dat leerlingen proactief en zelfstandig hun 
zaken	kunnen	regelen	en	verder	efficiënt	gebruik	kunnen	maken	van	leertechnieken	en	hulpmiddelen	
die passen bij hun dyslexie. In de Tweede Fase blijft de RT-docent als dyslexiecoach het aanspreekpunt 
voor leerlingen. Op de site van de school staat het dyslexiebeleid beschreven. 
De school heeft afspraken met een extern onderzoeksbureau waardoor de kosten voor het testen van 
een leerling op dyslexie gereduceerd zijn. Zo kunnen leerlingen, bij wie een vermoeden van dyslexie 
bestaat, door dit bureau getest worden en een eventuele dyslexieverklaring krijgen. De kosten voor 
deze en andere individuele testen worden aan ouders doorberekend. Testafspraken worden altijd 
gemaakt in overleg met de ouders. 

Decanaat
In	het	derde	leerjaar	helpt	de	decaan	de	leerlingen	bij	het	maken	van	de	profielkeuze	en	in	de	Tweede	
Fase bij het kiezen van het vervolgonderwijs. De leerlingen krijgen voorlichtingslessen en maken diverse 
testen.	De	ouders	worden	intensief	betrokken	bij	de	keuze	voor	het	profiel	en	de	vervolgstudie.	

Vertrouwenspersonen
Op school zijn twee personen aangewezen die aandacht besteden aan het voorkomen van ongewenst 
gedrag. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals seksuele intimidatie,discriminatie,
racisme, pesten, agressie en geweld kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de onder-
steuning van deze vertrouwenspersonen. Klachten over ongewenst gedrag die naar de mening van 
ouders/leerling niet afdoende zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie.
Er is ook een landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, dat bereikbaar is op het nummer 
(0900) 111 31 11. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake 
is van aanranding of een ander zedendelict, doet de school aangifte. 
 
3. Niveau buiten de school
Ondersteuningsteam
Externe instanties spelen de laatste jaren steeds vaker een rol binnen de school. In onze school 
functioneert een ondersteuningsteam waarin onze interne specialisten en teamleiders samenwerken 
met externe deskundigen zoals de onderwijs-ondersteuningsspecialist van het Samenwerkingsverband 
Nieuwe Waterweg Noord, de gezinsspecialist van Minters en de jeugdverpleegkundige van Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG).

Externe begeleiding
Kinderen van 0 tot 19 jaar worden in Nederland regelmatig onderzocht. In de leeftijd van 0 tot 4 jaar
gebeurt dit op het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar worden de kinderen gezien door een jeugdverpleeg-
kundige of jeugdarts van de sector jeugdgezondheidszorg van het CJG. Het doel is (dreigende) 
problemen in de ontwikkeling van de schoolgaande jeugd zo vroeg mogelijk te signaleren, hierover te 
adviseren en waar nodig te verwijzen naar de juiste vorm van hulpverlening. Daarnaast ondersteunt het 
CJG leerkrachten bij het bevorderen van gezond gedrag. 
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6. SOCIALE VEILIGHEID

Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde om leerlingen in staat te stellen te kunnen leren. 
Sociale veiligheid staat daarom hoog in ons vaandel. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich 
gezien, gewaardeerd en veilig weten op school. Een veilig klimaat draagt bij aan de ontwikkeling van 
een positief en realistisch zelfbeeld. Een realistisch zelfbeeld is een voorwaarde die het mogelijk maakt 
dat leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken, ondernemende en ambitieuze personen. In een veilig 
klimaat zijn leerlingen zich bewust van hun weten en kunnen, weten zij dat ze gezien worden en er 
mogen zijn, dat ze betekenis hebben en erbij horen, ondanks onderlinge verschillen. 
Wij vinden het belangrijk te investeren in een positief schoolklimaat en positieve groepsvorming, gericht 
op gewenst gedrag. Naast het nemen van curatieve maatregelen willen we ons vooral focussen op 
preventie. Door middel van monitoring wordt jaarlijks gemeten hoe sociaal veilig de leerlingen zich op 
school voelen. Behalve de activiteiten gericht op positieve groepsvorming, staan er ook richtlijnen in het 
protocol over signalering en melding van pestgedrag. Immers, pesten kan door een goede aanpak wel 
sterk verminderd worden, maar nooit voor honderd procent worden voorkomen.
Het is belangrijk dat alle betrokkenen met elkaar over sociale veiligheid in gesprek gaan en blijven. 
In team- en directieoverleg hoort het schoolklimaat regelmatig op de agenda te staan. Docenten 
gaan de dialoog aan met hun leerlingen. Ouders worden erbij betrokken tijdens ouderavonden en 
oudergesprekken. Collega’s kunnen informeel ervaringen uitwisselen, maar ook studiedagen, workshops 
en cursussen kunnen een bron van professionalisering zijn.

Coördinator Sociale veiligheid
Op de Revius MAVO is er een coördinator sociale veiligheid, op het Reviuslyceum neemt de preventie-
medewerker samen met de zorg-coördinator deze rol op zich. Zij hebben een adviserende rol rondom 
(sociaal veiligheids-) beleid en houdt in de gaten hoe dit beleid in de praktijk uitgevoerd wordt. 
Daarnaast werken zij aan bewust-wording en preventie rond het thema in de school. Het is niet de 
bedoeling dat de coördinator sociale veiligheid zelf aan de slag gaat met alle betrokkenen. Zij is er 
wel voor docenten/mentoren die graag advies willen en voor ouders en leerlingen die niet het gevoel 
hebben terecht te kunnen bij de eerstelijns medewerkers (zoals de mentor), als het gaat om pesten. 

Onderwijstijd
Het grootste deel van de onderwijstijd wordt gerealiseerd in klassikale lessen. In de Tweede Fase is het 
aantal	lessen	afhankelijk	van	het	gekozen	profiel.	In	de	onderbouw	krijgt	de	klas	bij	afwezigheid	van	
de docent de gelegenheid onder begeleiding aan het betreffende vak te werken. Naast de ‘gewone’ 
wekelijkse lessen wordt de onderwijstijd ook op andere wijzen gerealiseerd zoals met excursies, 
projecten en buitenschoolse activiteiten. 

Lesuitval
Uiteraard streven we ernaar om lesuitval tot een minimum te beperken, maar helemaal te voorkomen is 
dit nooit. Bij verlof of ziekte van docenten of andere omstandigheden worden de lessen zo verschoven, 
dat leerlingen zoveel mogelijk aansluitend les hebben. Daarnaast worden de lessen waar mogelijk waar-
genomen door een andere docent. Bij langduriger ziekte wordt zo snel mogelijk een vervanger gezocht. 
In de huidige arbeidsmarkt lukt dat echter niet altijd. In dat geval worden oplossingen op maat gezocht.
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Somtoday
We maken als school al een aantal jaren gebruik van het leerlinginformatiesysteem Somtoday. 
Hierin leggen we onder andere de resultaten en de aan- en afwezigheid van onze leerlingen vast. 
Aan Somtoday zit een portaal gekoppeld zodat ouders/verzorgers en leerlingen informatie uit dit 
leerlinginformatiesysteem kunnen bekijken. Voor de ouders/verzorgers is in dit Somtoday-portaal 
onder andere te zien wanneer hun kind afwezig is geweest en welke maatregelen er zijn genomen. 
Vanzelfsprekend kunnen ook de cijfers van het kind bekeken worden. Binnen het portaal van Somtoday 
hebben leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ieder een eigen account met eigen inloggegevens.

Tevens worden er via Somtoday berichten naar ouders en leerlingen gestuurd.
 
Lestijden
Dit jaar zijn naar aanleiding van de uitkomsten van een enquête die is afgenomen bij leerlingen, ouders 
en docenten, de lestijden iets aangepast ten opzichte van afgelopen schooljaren. We starten vijftien 
minuten later dan tijdens het vorige schooljaar. Later dit jaar zullen de lestijden geëvalueerd worden.

Lestijden Reviuslyceum 2019-2020    

 

 

1  08:30 -  09.15  uur  

2  09:15 -  10:00  uur  

pauze 10:00 -  10:15  uur   

3  10:15 -  11:00  uur  

4  11:00 -  11:45  uur  

pauze 11:45 -  12:15  uur  

5  12:15 -  13:00  uur  

6  13:00 -  13:45  uur 

7  13:45 - 14:30  uur 

pauze 14:30 -  14:45  uur 

8  14:45 -  15:30  uur 

9  15:30 -  16:15  uur 

10  16:15 -  17:00  uur
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b1 vc1 h2 v2 c2 h3 v3 c3 h4 v4 h5 v5 v6

Lichamelijke opvoeding 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1

Marketing & ondernemen 3

Maatschappijleer 1 1 1 1

Mentoruur 1 1 1 1 1

Muziek 1 1 1 1 1 1 1 1

Natuurkunde bovenbouw 2 2 2 2 2 2

Natuur-/scheikunde 1 1

Natuurkunde bovenbouw 4 3 4 3 3

Nederlands 4 4 3 3 3 3 3 3

Nederlands bovenbouw 4 3 4 3 3

Rekenen 1

Revius-uur 2 2 1 2 1 1

Scheikunde onderbouw 3 3 3 3 3

Sportklas 1 1 1 2 2 2

Studieles 2 2

Wiskunde 1 1

Wiskunde A 4 4 3 3 3 3 3 3

    Vak/Opleiding b1 vc1 h2 v2 c2 h3 v3 c3 h4 v4 h5 v5 v6

Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3

Bedrijfseconomie 3 3 3 3

Biologie 2 2 2 2 2 1 1 1

Biologie bovenbouw 4 3 4 3 3

BSM 3 3

Cambridge Engels 1 1 4

CKV 2 2 2

Comenius 2 2 2

Decanaat 1 1 1

Duits 3 3 3 3 3 3

Duits bovenbouw 4 3 4 3 3

Economie 2,5 2,5 2,5

ECDL 1 1 0,5 0,5 0,5

Economie bovenbouw 4 3 4 3 3

EIO 1 1 1 1 1 1

Engels 4 4 4 3 3 3 3 3

Engels bovenbouw 3 3 3 1 3

Frans 3 3 3 3 3 3 3 3

Frans bovenbouw 2 2 2

Frans dyslexie 4 3 4 3 3

Geschiedenis bovenbouw 3 3 3 3 3

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2

Kunst algemeen onderbouw 2 1 2 2 2

Kunst beeldend 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7. LESSENTABEL
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8. INRICHTING VAN DE ONDERBOUW

Toelating
Voor toelating is een positief advies van het primair onderwijs nodig. Ook voor plaatsing in de 
Comeniusklas is een positief advies van het basisonderwijs vereist. Daarnaast zijn nodig: een 
ondersteunende score bij het intelligentie-onderzoek, het ontbreken van achterstanden in taal- of 
rekenvaardigheden en een bewezen motivatie. Bij overaanmelding volgt loting.

Over toelating beslist de toelatingscommissie. Deze wordt gevormd door de directeur en de beide 
teamleiders. De remedial teacher, de zorgcoördinator en de decaan adviseren bij dit proces.

Bij tussentijdse opstroom (van havo naar vwo) wordt altijd een NIO-toets afgenomen. 

Aantal toe te laten leerlingen tot de brugklas
Naast een positief advies van het primair onderwijs hanteert het Reviuslyceum de volgende 
voorrangsregels: 
  Het contact met ouders/verzorgers is essentieel. Het kunnen bieden van onderwijs aan alle leerlingen  

 uit een gezin is belangrijk, derhalve hebben gezinsleden van leerlingen die al op het Reviuslyceum   
 zitten, voorrang. 
 De school heeft een buurt- en maatschappelijke functie. Leerlingen uit de gemeentes Maassluis en 

 Maasland worden daarom met voorrang geplaatst. 

Bij overaanmelding van leerlingen die voldoen aan een of meer voorrangsregels, wordt door loting 
onder deze leerlingen bepaald wie uiteindelijk wordt toegelaten. Als er voldoende plaats is voor alle 
leerlingen die aan de voorrangsregels voldoen, worden zij direct geplaatst. Zij hoeven dan dus niet 
te loten. De aangemelde leerlingen die niet onder de voorrangsregels vallen, loten om de overige 
plaatsen. De leerlingen die zich aanmelden voor de Comeniusklas en aan de voorwaarden voldoen, 
worden direct toegelaten. De groepsgrootte op het Reviuslyceum is maximaal 32. We streven echter 
naar een groepsgrootte van 28 leerlingen. 

9. MAATSCHAPPELIJKE STAGE

In leerjaar 4 doen alle leerlingen zelfstandig een maatschappelijke stage van minimaal twintig klokuren. 
Doel van deze activiteit is het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen, en 
het creëren van verbinding met de omgeving. De leerlingen zoeken zelf een stagemogelijkheid, maar de 
school heeft zelf ook contacten met instellingen in en rond Maassluis, waar de leerlingen bij het zoeken 
naar een stageadres gebruik van kunnen maken.
Er is een coördinator, waar leerlingen terecht kunnen met ideeën en vragen over de stage, en die het 
netwerk van instellingen en contacten bijhoudt. 
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10. OUDERBIJDRAGE

Vrijwillige ouderbijdrage
Dit betreft alle kosten die de school maakt voor een goed leef- en leerklimaat en waarvoor geen 
of onvoldoende overheidssubsidie wordt ontvangen zoals schoonmaak en aankleding van het 
schoolgebouw, toezichthouders en cameratoezicht, de schoolpas, leermaterialen in de klas, zoals 
atlassen. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad van de 
school vastgesteld. Het gaat om het gebruik en onderhoud van computers (desktops en laptops), 
draadloos netwerk, netwerklicenties, systeembeheer, digitale leeromgeving, en dergelijke. 
De schoolboeken worden ‘om niet’ geleverd. Op het moment dat een leerling in de bovenbouw wisselt 
van	vak	of	profiel	en	daardoor	andere	boeken	nodig	heeft,	zijn	de	gemaakte	kosten	voor	de	ouders.	
Schoolreisjes en dergelijke worden per activiteit in rekening gebracht. De uitwisselingen in het derde 
leerjaar kosten € 425,-. Deze kosten worden apart geïnd. Deelname aan de reizen en de uitwisseling is 
vrijwillig. 

iPad
Om het onderwijs optimaal te kunnen volgen is een tablet noodzakelijk. Het staat ouders en leerlingen 
vrij een tablet naar keuze aan te schaffen. Het is echter wel zo dat wij veel ervaring hebben met de iPad 
en onze leeromgeving op de iPad is afgestemd. Meer info is te vinden op: www.reviusplein.nl/ipad. 

Extra vakken
Voor BSM wordt € 85,- per jaar in rekening gebracht. De sportklas kost € 150,-. De examenkosten voor 
Delf Scolaire zijn: A1-niveau € 70,- A2-niveau € 85,- B1-niveau € 115,- en B2-niveau € 130,-. De kosten voor 
het Cambridge examen bedragen ongeveer € 300,-. 

Kluisjes
Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het goed opbergen van hun eigendommen. De school biedt 
de mogelijkheid tot het huren van een kluisje. De huur is € 10,- per jaar en de borg is eenmalig € 10,-. 

Schoolfonds
Hoewel	Nederland	een	welvarend	land	is,	hebben	sommige	ouders	moeite	om	financieel	aan	alle	
verplichtingen te doen. Daarom wordt er aan ouders gevraagd een bijdrage te leveren aan het school-
solidariteitsfonds.	Ouders	(indien	financieel	draagkrachtig)	betalen	€10,-	per	leerling	per	jaar	aan	het
schoolfonds. Dit geld wordt beheerd en verantwoord door de school. Ouders kunnen aanspraak 
doen	op	dit	fonds	wanneer	er	bepaalde	activiteiten	of	leermiddelen	financieel	niet	haalbaar	maar	wel	
noodzakelijk zijn voor een individuele leerling. De administratie, het zorgteam en de directie dragen 
zorg voor de afhandeling van de aanvragen.  

Financiële overeenkomst 
Na	ondertekening	van	de	financiële	overeenkomst	is	betaling	verplicht.	Het	is	ook	mogelijk	voor	een	
deel van deze overeenkomst te tekenen. Dit heeft geen invloed op de toelating, die alleen gebaseerd is 
op onderwijsinhoudelijke argumenten. Indien ouders de rekening niet voldoen, kan de leerling worden 
uitgesloten van deelname aan bepaalde activiteiten. Bij betalingsachterstanden kan een deurwaarder 
worden ingeschakeld. 

Wijze van betalen
Voor een veilige inning en verwerking van alle betalingen hebben wij een samenwerking met WIS 
Collect. WIS Collect is een onlinedienst waarmee u op een gemakkelijke en veilige manier via de 
schoolwebsite kunt betalen. Zo heeft u op uw persoonlijke pagina een overzicht van uitgaven en 
uitgevoerde betalingen per schooljaar. 

Kwijtscheldingsregeling
In voorkomende gevallen kan een betalingsregeling of een kwijtscheldingsregeling getroffen worden. 
Neemt u daarvoor contact op met de schoolleiding. 

Tegemoetkoming in de schoolkosten
Voor leerlingen bestaat de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de 
schoolkosten. Deze steun is afhankelijk van de draagkracht van de ouders/verzorgers. Voor vragen 
hierover kunt u op school terecht of kunt u contact opnemen met de IBG, tel. (0505) 599 77 55 of via 
www.ib-groep.nl. Ook via de gemeente zijn toelagen aan te vragen voor schoolkosten of -activiteiten. 
Gaat u hiervoor naar het stadskantoor. 

Schoolkosten
Aan de opleiding zijn de nodige kosten verbonden. Onderstaand schema geeft het overzicht van deze 
schoolkosten (in euro’s) voor de cursus 2018-2019.          
 
          
          
  

        
          
          
          

     Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Havo 5 vwo 5 Vwo 6   

Testen hoogbegaafdheid, C1A 32,50         

Materialen   65,-  60,-   60,-   60,-   60,-   60,-   60,-   

Sportkleding   27,50         

Sportklas leerjaar 1   150,-         

Sportoriëntatie        25,-   25,-   25,-   25,-   

Huur en borg kluis  20,-         

Huur kluis   10,-  10,-   10,-   10,-   10,-   10,-   

Schoolfonds   10,-  10,-   10,-   10,-   10,-   10,-   10,-   

Kunst beeldend   15,-         

BSM         85,-   85,-     

LOB excursie havo 4       20,-      

Diploma-uitreiking       30,-     30,-   
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11. AVG EN KLACHTENREGELING

De privacy
Het Reviuslyceum verzamelt informatie van alle leerlingen die bij ons op school zijn ingeschreven. 
De reden hiervan is allereerst leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. We hebben de informatie 
ook nodig om onze publiekrechtelijke taken te vervullen. De algemene informatie over leerlingen 
staat in het leerlingdossier. De informatie die nodig is voor begeleiding wordt opgenomen in het 
leerlingvolgsysteem. Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de 
gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt. Het dossier is daarom alleen toegankelijk voor de 
begeleiders van een leerling in de school. Regelmatig wordt over leerlingen gesproken. Dit is nodig om 
de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en met de docenten afspraken te 
maken over de begeleiding. 
Voor leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, wordt samengewerkt met 
externe deskundigen in het ondersteuningsadviesteam. Als we een leerling willen bespreken met deze 
externen, wordt er daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd. Als de leerling ouder 
is dan 16 jaar, vragen we de leerling zelf om toestemming. Volgens de AVG hebben ouders/verzorgers 
en leerlingen ouder dan 16 jaar recht op inzage, recht op correctie en recht op verzet. Wanneer men 
hiervan gebruik wil maken, dient men dit schriftelijk aan de directie kenbaar te maken. De verwerking 
van de persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Voor vragen 
over het bovenstaande kunt u terecht bij de zorgcoördinator. 

Toestemming beeldmateriaal
Als ouder wordt bij inschrijving gevraagd om aan te geven hoe de school om moet gaan met beeld-
materiaal dat van uw kind gemaakt is. Deze vraag wordt nogmaals gesteld in het schooljaar dat uw zoon 
of dochter 16 jaar wordt. Bij het gebruiken van een foto of video voor schooldoeleinden wordt er eerst 
nagegaan of u toestemming heeft gegeven, voordat deze wordt gebruikt. 

Social media
Het Reviuslyceum is niet actief op social media om ouders en leerlingen op de hoogte te stellen 
van bepaalde gebeurtenissen die met school te maken hebben of om informatie te verstrekken. Wij 
verstrekken onze informatie via e-mail of de schoolwebsite. De socialmedia-accounts die bestaan en 
verwijzen naar het Reviuslyceum, vallen om die reden niet onder de verantwoordelijkheid van de school. 
 
Klachtenregeling
Leerlingen en/of hun ouders/verzorgers kunnen bij verschillende personen en instanties binnen en 
buiten de school terecht met hun klachten. Het is onder andere van de zwaarte van de klacht afhankelijk 
tot wie zij zich het best kunnen wenden. Wanneer een ouder of een leerling een klacht heeft, kunnen zij 
zich in eerste instantie wenden tot de mentor en/of de teamleider. 

Klachten over intimidatie, racisme, geweld en andere kwetsende handelingen of uitlatingen worden in 
eerste instantie door de vertrouwenspersonen van de school behandeld. Zij onderzoeken de klacht en 
brengen des-gewenst advies uit aan de directie. Indien een klacht een directielid betreft, brengen de 
vertrouwenspersonen advies uit aan de Raad van Bestuur. De leerlingen en de vertrouwenspersonen 
kunnen ook besluiten de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de school. 

Het adres van de interne klachtencommissie is: 
 Klachtencommissie
 T.a.v. de ambtelijk secretaris
 Postbus 3040
 3130 CA Vlaardingen

Indien een klacht naar het oordeel van de betrokkenen of van de vertrouwenspersonen van uiterst 
ernstige aard is, kan besloten worden direct de landelijke klachtencommissie in te schakelen. 
Het adres van deze commissie is: 
 Stichting Geschillencommissie Onderwijs
 Postbus 85191
 3508 AD Utrecht
 
De klachtenregeling is op de site te raadplegen. 

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut zijn de rechten en de plichten van de leerlingen vastgelegd. Dit statuut is op 
de website van de school te raadplegen. 

Leerlingenraad
Het Reviuslyceum heeft een actieve leerlingenraad van ongeveer vijftien leden uit alle leerjaren. 
De leerlingenraad houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen, zoals het vernieuwen van een 
pauzeplek	of	het	plaatsen	van	een	koffieautomaat	in	de	aula.	Er	wordt	elke	maand	een	vergadering	
gehouden, gevolgd door een overleg met de directeur waarin ideeën met elkaar worden besproken en 
ontwikkeld.
Vanuit de leerlingenraad zijn ook verschillende teams opgezet die verantwoordelijk zijn voor andere 
zaken binnen de school. Zo is het organiseren van de schoolfeesten sinds kort opgepakt door een 
nieuwe feestcommissie. Het nieuwe mediateam vormt een redactie die het Instagram-account van 
de leerlingenraad beheert, waar regelmatig nieuws op geplaatst wordt over onder andere bijzondere 
prestaties van leerlingen, speciale gebeurtenissen en uitwisselingen.

12. SPONSORING/BIJDRAGEN

Sponsorbeleid 
Lentiz onderwijsgroep voert een sponsorbeleid. Met het aantrekken van sponsors kan de school de 
beschikking krijgen over aanvullende middelen om voorzieningen in de school te realiseren. Het doel 
van sponsoring is aanvullende gelden en middelen binnen te halen om hiermee bijzondere uitgaven 
te kunnen doen. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsorinkomsten. Bij het 
aantrekken van sponsors dient zorgvuldig gehandeld te worden. Het sponsorbeleid van de school is 
gebaseerd op het sponsorconvenant scholen voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit convenant 
houdt een aantal afspraken in die de Minister van Onderwijs heeft gemaakt met 15 onderwijs- en 
belangenorganisaties (o.a. belangenorganisaties van ouders en leerlingen). 
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In het sponsorbeleid van de Lentiz onderwijsgroep staan onder andere de volgende uitgangspunten 
centraal: 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen alsmede  
 met de identiteit van de school
 Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid  

 van het onderwijs niet in gevaar brengen

 De onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs mogen door sponsoring niet in gevaar   
 worden gebracht. Leerlingen mogen geen geestelijke of lichamelijke schade ondervinden.

 De directie hanteert een algemene zorgplicht. Dat houdt onder meer in dat negatieve publiciteit 
 voor de school wordt voorkomen en dat afspraken die voortvloeien uit sponsorcontracten worden  
 nagekomen. 

De Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep heeft het sponsorbeleid vastgesteld en de mede-
zeggenschapsraad heeft instemming met het sponsorbeleid verleend. De school heeft op het moment 
geen actieve betrekkingen met bedrijven die onze school sponsoren. 

13. VERZUIMBELEID

Aanwezigheid 
Leerlingen zijn verplicht om de lessen te volgen volgens het voor hen geldende rooster, tenzij zij 
door ziekte of op grond van andere geldende redenen verhinderd zijn om de lessen bij te wonen. 
De presentie/absentie van de leerlingen wordt geadministreerd in Somtoday en is ook voor ouders 
inzichtelijk.
Tussen 7.30 uur en 17.00 uur dienen leerlingen ook aanwezig te zijn op de tijden dat zij op school 
moeten verblijven als onderdeel van een straf of practica en dergelijke. Deze verplichting gaat boven 
andere activiteiten van de leerling als sporten of een bijbaan. De leerling is op tijd aanwezig in de les. 
Als een docent niet/of te laat in een lokaal is, gaat een van de leerlingen naar de roostermaker. Bij zijn 
afwezigheid gaat hij of zij naar de teamleider of de administratie. Het is niet toegestaan zonder verdere 
mededelingen de school te verlaten. 

Te laat 
Wat moet de leerling doen als hij/zij te laat is? 
 De leerling gaat gewoon naar de les. 
 Als de leerling driemaal te laat is gekomen, wordt er een e-mail gestuurd naar de ouders, de mentor 

 en de leerling zelf. 
 De leerling moet zich dan de volgende dag melden bij het absentiekantoor. Daar zal een strafuur 

 worden ingedeeld. 
 Elke volgende keer te laat, wordt er een e-mail naar de ouders, mentor en de leerling zelf gestuurd. 

Bovenstaande maatregelen gelden voor het schooljaar en zijn vastgesteld in samenspraak met de 
leerplichtambtenaar. Onder verzuim valt te laat komen, spijbelen en verslapen. Bij drie keer verzuim 
krijgen ouders, mentor en de leerling een e-mail van het verzuim en de eventuele consequenties. Bij 
zes keer verzuim gaat de leerplichtambtenaar met de leerling in gesprek. Vanuit leerplicht zal een 
waarschuwingsbrief naar de ouders verzonden worden waarin ouders gevraagd wordt te zorgen dat het 
verzuim van hun kind stopt. Bij twaalf keer verzuim roept de leerplichtambtenaar de leerling en zijn/haar 
ouders/verzorgers op voor een gesprek. 

Bijzonder verlof 
In het algemeen geldt dat ouders of verzorgers bijzonder verlof ten minste een week van te voren 
moeten aanvragen bij de directie. Bij de administratie van de school zijn is hiervoor een formulier 
verkrijgbaar. Dit formulier is ook te downloaden van de website van de school. 

Bijzonder verlof kan worden verleend bij een ambtsjubileum (van ouders/verzorgers), een huwelijks-
jubileum van ouders of grootouders voor ten hoogste een dag, of overige gewichtige omstandigheden 
(ingrijpende gebeurtenissen in de directe familie, religieuze feestdagen, en dergelijke).
Naar het oordeel van de directie is verlof alleen toegestaan in zeer bijzondere gevallen, dus niet voor 
carnaval, wintersport en dergelijke. In sommige gevallen kan de school verzoeken de leerling te laten 
zien door de schoolarts. Dit is ter beoordeling van de teamleider. 
De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste stof en toetsen. Binnen een week moet 
de leerling een afspraak hebben gemaakt om de gemiste toetsen in te halen. Als de leerling meer dan 
vijf lesdagen verlof heeft gekregen, wordt het inhaalprogramma door de mentor begeleid. 

Bezoek arts en dergelijke 
In het algemeen geldt dat van de leerling en zijn ouders/verzorgers verwacht wordt dat zij zich 
inspannen om, indien mogelijk, doktersbezoek en dergelijke, buiten de lestijd te laten plaatsvinden. 
Voor de aanvraag van verlof voor een bezoek aan bijvoorbeeld een dokter, tandarts of orthodontist, 
bestaat een formulier dat, ingevuld door de ouders/verzorgers van de leerling, in de betreffende 
brievenbus op school dient te worden ingeleverd. 
Let op: dit verzoek moet altijd vooraf (minimaal twee dagen van tevoren) aangevraagd worden. In geval 
van een mededeling achteraf wordt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim beschouwd. Als regel 
worden alleen verzoeken die via dit formulier zijn ingediend in behandeling genomen. In de toetsweken 
wordt in principe geen verlof verleend. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste 
stof en toetsen. Binnen een week moet de leerling een afspraak gemaakt hebben om gemiste toetsen in 
te halen. 
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Ziekte 
In geval van ziekte geldt de volgende procedure:
 Als de leerling thuis ziek is geworden:
Een van de ouders of verzorgers meldt de leerling voor 08.00 uur telefonisch ziek op het nummer (010) 
591 58 83, keuzemenu toets 2 voor de absentielijn. Indien nodig, geeft u bijzonderheden door. 
 
 Als de leerling op school ziek wordt:
Hij/zij meldt zich af bij de absentenadministratie.

Terugkomkaart: 
 Bij terugkeer op school levert de leerling direct een terugkomkaart in. Deze kaart is nodig om te laten 

 weten dat de leerling is teruggekeerd. De kaart moet door een van de ouders ondertekend zijn. 
 In principe geldt: op het vergeten van de kaart volgt een strafuur. 
 De leerling neemt zelf het initiatief om met de leraren afspraken te maken over de leerstof die 

 ingehaald moet worden. 
 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste toetsen. Binnen een week na 

 terugkeer moet de leerling een afspraak hebben gemaakt om gemiste toetsen in te halen. 
 Als de leerling veel toetsen heeft gemist, meldt hij/zij zich bij de mentor, die het inhaalprogramma zal 

 begeleiden. 

Ongeoorloofd verzuim (spijbelen) 
Tegen ongeoorloofde afwezigheid wordt streng opgetreden; in het uiterste geval kan dit leiden tot 
verwijdering. Bij melding aan de inspectie kan dit zelfs tot gevolg hebben dat er een boete opgelegd 
wordt. Indien een leerling voor wie de leerplichtwet van toepassing is, zonder geldige reden les- of 
praktijktijd heeft verzuimd en dit verzuim plaatsvond op drie achtereenvolgende schooldagen, dan wel 
het verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende weken meer dan eenachtste deel van het 
aantal uren les- of praktijktijd bedraagt, geeft de directie hiervan kennis aan de leerplichtambtenaar van 
de gemeente waar de leerling woon- en verblijfplaats heeft. 
1e keer spijbelen: 
 gespijbelde uren moeten dubbel worden ingehaald en ouders worden op de hoogte gesteld. 
2e keer spijbelen: 
 gespijbelde uren moeten driedubbel worden ingehaald, ouders en inspectie worden op de hoogte 
 gesteld.
3e keer spijbelen: 
 gespijbelde uren moeten vierdubbel worden ingehaald, ouders en inspectie worden op de hoogte 
 gesteld. 
4e keer spijbelen: 
 de leerling wordt geschorst, ouders en inspectie worden op de hoogte gesteld. Bij meer dan vier 
	 keer	spijbelen	worden	verdergaande	maatregelen	genomen,	waarbij	definitieve	verwijdering	niet	
 uitgesloten is.

Als door ongeoorloofd verzuim een toets gemist wordt, verliest de leerling het recht op inhalen en wordt
voor de gemiste toets het cijfer één toegekend.

Strafuur
Als straf voor een overtreding van de schoolregels kunnen leerlingen op school moeten blijven of terug-
komen op een nader te bepalen tijdstip voor aanvang van de lessen. In het strafuur kunnen corveetaken 
of andere straftaken worden opgedragen. Het niet goed uitoefenen van een taakstraf of het geven van 
ongewenst commentaar kan leiden tot een verzwaring van de straf. 

Verwijdering
Wat moet de leerling doen als hij/zij uit de les verwijderd is? 
 De leerling meldt zich direct bij mevrouw Tammes of bij mevrouw Groenhout, 

 absentiekantoor -> De leerling krijgt een eruit-stuurformulier. 
 De rest van het lesuur brengt de leerling door op een aangewezen plek. 
 Vijf minuten voor aanvang van de les gaat de leerling terug naar de docent. 
 De docent gaat met de leerling in gesprek en bepaalt de hoogte van de straf die de leerling krijgt. 

Schorsing 
De directie kan met opgave van redenen besluiten een leerling voor een periode van ten hoogste 
een week te schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de leerling en diens ouders of 
verzorgers bekendgemaakt. De directie stelt ook de inspectie in kennis van een schorsing als deze 
voor een periode langer dan een dag wordt opgelegd. Bij een meerdaagse schorsing wordt ook de 
leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht van de schorsing.

Definitieve verwijdering van school 
De	directie	kan	besluiten	tot	definitieve	verwijdering	van	een	leerling,	nadat	deze	en	diens	ouders	of	
verzorgers hierover gehoord zijn. Een leerling kan niet op grond van onvoldoende vorderingen tijdens 
het cursusjaar van school verwijderd worden (zie ook het leerlingenstatuut). 
 
De regels omtrent ziekte en verlof samengevat: 
Thuis ziek: 
 ouders bellen absentielijn voor 08.00 uur (010 - 591 58 83, optie 2).
 direct na ziekte: een terugkomkaart inleveren.

Ziek op school:
 afmelden bij mevrouw Tammes of mevrouw Groenhout (bij afwezigheid bij de administratie), 
 direct na ziekte: een terugkomkaart inleveren.
 vooraf aanvragen via het formulier ‘aanvraag verlof’ 

Verlof
Altijd vooraf aanvragen, dus nooit achteraf een ziekmelding doen of een verlofformulier inleveren! 

NB: Deze huisregels gelden voor alle locaties waar onder verantwoordelijkheid van het Reviuslyceum 
lesgegeven wordt! 
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14. IDENTITEIT LENTIZ ONDERWIJSGROEP

Lentiz onderwijsgroep 
Lentiz onderwijsgroep biedt leerlingen en studenten diverse opleidingen in het voortgezet onderwijs 
(vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). We richten ons daarbij op de economische regio’s 
Greenport,	Mainport,	Midden-Delfland	en	de	Metropoolregio	Den	Haag.	We	zijn	een	stichting	waarvan	
het bevoegd gezag in handen is van de Raad van Bestuur. Die legt verantwoording af aan de Raad van 
Toezicht. De directeuren en de teamleiders van de scholen vormen samen met de stafmanagers het 
management. Daarnaast hebben we Lentiz | cursus & consult als apart bedrijf voor bedrijfsopleidingen 
en cursus- en contractonderwijs. Met scholen voor vo en mbo verenigt Lentiz veertien scholen. Deze zijn 
verspreid over zeven gemeenten in de regio’s  Den Haag, Delft en Rotterdam. Hier verzorgen we zowel 
vmbo-, havo- en vwo-onderwijs als mbo-opleidingen. Met onze mbo-opleidingen bekennen we duidelijk 
kleur:	zij	bevinden	zich	in	de	groene	sector.	We	richten	ons	op	thema’s	zoals	flora	en	fauna,	voeding	
en recreatie, natuurbeheer en milieu, maar ook op styling, logistiek en transport en commercieel 
ondernemen in het groene domein. 

Onze veertien locaties:
Vo-scholen
Lentiz | VMBO Maasland, Maasland
Lentiz | Reviuslyceum, Maassluis
Lentiz | Revius MAVO, Maassluis
Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum, Naaldwijk Lentiz | Floracollege, Naaldwijk
Lentiz | VMBO LIFE College, Schiedam
Lentiz | Geuzencollege, Vlaardingen
Lentiz | Groen van Prinstererlyceum, Vlaardingen 

Mbo-scholen
Lentiz | MBO Maasland, Maasland
Lentiz | MBO Westland, vormt samen met Albeda en Mondriaan MBO Westland, Naaldwijk
Lentiz | MBO LIFE College, Schiedam
Lentiz | MBO Oostland, Bleiswijk
Lentiz | MBO Barendrecht, Barendrecht
Lentiz | MBO Middelharnis, Sommelsdijk 

Grondslag van de Lentiz onderwijsgroep
De Lentiz onderwijsgroep is inhoudelijk een samenwerkingsstichting en heeft als grondslag de algemeen 
bijzondere richting in het onderwijs, waarbij de kenmerken van interconfessioneel onderwijs worden 
gewaarborgd en ruimte wordt geboden aan het karakter van openbaar onderwijs. Bij haar activiteiten 
gaat de stichting uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Bij de toelating van leerlingen en de 
benoeming van personeel wordt geen verschil gemaakt ten aanzien van godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht of leeftijd. Het onderwijs wordt gegeven overeenkomstig de normen 
en waarden die in de Nederlandse samenleving worden erkend. 
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Lentiz | cursus & consult
Met Lentiz | cursus & consult hebben we ook bedrijfsopleidingen en cursus- en contractonderwijs in 
huis. Lentiz | cursus & consult speelt daarnaast een belangrijke rol in beroepsbegeleidende leerwegen 
(bbl). Denk aan de werving van bbl-studenten, waarin het bedrijfsbureau bbl het contactpunt is voor alle 
bbl-opleidingen. Onder begeleiding van Lentiz | cursus & consult organiseren onze mbo-scholen de bbl-
trajecten voor de studenten. Lentiz | cursus & consult kan ook bedrijven assisteren om een eigen bbl-
opleiding op maat op te zetten. Hebben zij onvoldoende eigen kandidaten, dan benadert Lentiz | cursus 
& consult andere bedrijven. Zo helpen we de opleidingen kostendekkend te maken. 

Stafbureau
Als professionele organisatie kunnen we niet zonder een kwalitatief hoogwaardig stafbureau. Of het nu 
gaat	om	onderwijs,	innovatie	en	kwaliteit	(inclusief	projecten	en	internationalisering),	HRM,	financiële	
zaken, informatisering en automatisering, huisvesting, pr en communicatie of om planning en control: de 
dienst-verlening aan de scholen en ondersteuning van de Raad van Bestuur is even breed als onmisbaar. 

Onderwijs gericht op de toekomst
In ons onderwijs bereiden we leerlingen voor op de toekomst. Dat is best ingewikkeld, want niemand 
weet precies hoe de toekomst eruitziet. Zeker in deze tijd, waarin technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen razendsnel gaan. Het wordt steeds moeilijker om tien of zelfs al vijf jaar vooruit 
te denken. Juist om die reden is het belangrijk dat we leerlingen en studenten niet alleen kennis 
aanbieden, maar ook vaardigheden om zich te ontwikkelen als mens. Lentiz is actief in een heel 
dynamische regio. Voor ons werkgebied worden dit de belangrijkste trends, innovatieve diensten en 
nieuwe technologieën: digitale toegangspoort tot Europa, Zero carbon, circulaire economie, inclusive 
society, deel- en maakeconomie. De uitdaging voor het onderwijs is dan ook om jongeren klaar te 
maken voor die toekomst, en jongeren te leren die toekomst als een kans te zien. Het zijn juist de 
jongeren die de wereld kunnen veranderen. En wij zijn er om ze daarbij te ondersteunen. 

Strategisch Meerjarenplan
Het Strategisch Meerjarenplan 2018-2022 is gebouwd rondom drie kernbegrippen; 
Vormen - Verbinden – Verantwoorden. 

 Vormen
We zorgen niet alleen voor kennisoverdracht, maar gaan voor de brede vorming en ontwikkeling van 
onze leerlingen en studenten. 

 Verbinden
Hoe verhoud je je tot de wereld om je heen? Leerlingen en studenten leren die wereld kennen door 
middel van stages, gastlessen, onderzoeken, praktijkopdrachten en projecten. We werken hiervoor nauw 
samen met elkaar, andere scholen en externe partners (bedrijven, overheid en instellingen) in onze regio, 
nationaal en internationaal. 

 Verantwoorden
We leveren herkenbare Lentiz-kwaliteit, waarvoor we individueel onze verantwoordelijkheid nemen en 
waarover	we	intern	en	extern	transparant	verantwoording	afleggen.

Lentiz | Reviuslyceum
Reviusplein 8

3141 SV MAASSLUIS 
010-591 58 83 

reviuslyceum@lentiz.nl
www.lentiz.nl/reviuslyceum




