
Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste week met leerlingen op school zit er 
bijna op. Wat fijn om iedereen weer te zien en dat 
de lessen ‘gewoon’ op school plaatsvinden. De 
leerlingen houden zich goed aan de aanwijzingen 
van het personeel en de looproutes. Natuurlijk is 
het hier en daar nog wennen en is het echt opletten 
dat we die anderhalve meter in acht nemen, maar 
we zijn heel tevreden over deze start. Nu de kop 
eraf is en het systeem van lessen op school en 
online gaat draaien, kijken we natuurlijk ook weer 
wat verder. Hierover zullen we u in deze brief nader 
informeren.  
 
Roosters 
Onze roostermaker heeft hard gewerkt om onze 
ambities te vertalen naar een rooster dat werkbaar is voor zowel leerlingen als docenten. Een hele 

klus waar soms pragmatische keuzes in gemaakt zijn.  
In de loop van de komende week ontvangen u en uw zoon/ dochter 
een enquête waarin we naar de ervaringen met het rooster vragen. 
Deze input kunnen we dan meenemen in het nieuwe rooster, 
mochten we na de zomervakantie nog steeds in een vergelijkbare 
situatie zijn. Als er echt acute zaken zijn m.b.t. het rooster van uw 
zoon of dochter, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de 
school. 
 
De komende weken zullen enkele collega’s gaan testen op welke 
wijze online lessen het beste gecombineerd kunnen worden met de 
lessen op school. Een combinatie van 
die twee zou een aanzienlijke winst 
van onderwijseffectiviteit opleveren. 
Als de tests goed uitpakken zouden 
we daar na de zomervakantie veel 

profijt van kunnen hebben. 
 
 
Toetsen 
De komende lessen op school en online staan in het teken van de 
voorbereiding op de komende toetsweek. De toetsweek zal starten op 
26 juni en doorlopen tot 7 juli afhankelijk van de klas waarin uw zoon/dochter zit, start hij/zij eerder of 
later. Alle toetsen worden op school afgenomen. Uw zoon/ dochter krijgt in de komende dagen het 
overzicht van de toetsinhoud per vak. Zo is helder wat er gebeuren moet en kunnen zij zich goed 
voorbereiden. 
 
Periode na de toetsweek tot de zomervakantie 
De planning van de activiteiten tussen de toetsweek tot aan de zomervakantie wordt in de komende 
week opgezet. Hierbij zijn we echter afhankelijk van de landelijk ontwikkelingen en de richtlijnen van 
het RIVM in wat mag en kan. We hechten er veel waarde aan om het jaar ‘zo normaal mogelijk’ af te 
sluiten, dus met een mentor-activiteit/ sportdag oid. Zodra hierover meer bekend is, brengen we u 
uiteraard op de hoogte. 
 
Zomerschool en ondersteuningstraject 
Dit jaar zullen we, samen met Lyceo, voor leerlingen die dat nodig hebben een zomerschool 
organiseren. De afgelopen jaren planden we dit in de meivakantie, maar i.v.m. de schoolsluiting kon 
deze nu niet doorgaan. De mentor van uw zoon/ dochter zal als hij/zij hiervoor in aanmerking komt 
hierover met u contact opnemen.  
Naast de zomerschool zijn we ook bezig met het opzetten van een ondersteuningstraject voor de 
periode tussen de start van het nieuwe schooljaar en de kerstvakantie. Hiervoor is een aanvraag voor 
aanvullende financiering gedaan. Wanneer deze is toegekend kunnen we dit in het nieuwe schooljaar 
aanbieden aan leerlingen die een achterstand hebben opgelopen of ondersteuning nodig hebben 
t.g.v. de scholensluiting door de coronacrisis. 



 
 
Examens 
Op 4 juni was de nationale vlagdag voor de 
leerlingen die geslaagd zijn voor het 
eindexamen. Op donderdagochtend hebben 
collega’s de geslaagden een 
verrassingsbezoekje gebracht. De leerlingen 
ontvingen een tasje met een vlag, hun cijferlijst 
en wat lekkers ter verhoging van de 
feestvreugde. De WOS volgde een van de 
collega’s zie: 
 
https://wos.nl/nieuws/artikel/leerlingen-van-
reviuslyceum-volledig-verrast-door-docent-die-
opeens-op-de-stoep-staat  

 
Begin juli zullen de diploma’s feestelijk worden 
uitgereikt, dit zal gebeuren op een andere manier 
dan we gewend zijn. Jullie worden hier nog 
nader over geïnformeerd. We zijn supertrots op 
onze leerlingen dat zij in deze bijzondere 
omstandigheden in staat zijn geweest hun 
diploma te halen. Alle VWO-leerlingen zijn in 1 
keer geslaagd, voor de HAVO en de MAVO moet 
een klein aantal leerlingen nog een zgn. RV-toets 
doen om alsnog te kunnen slagen. We wensen hen heel veel succes! 
 
 
Nieuwe zorgcoördinator  
Na 9 jaar in dienst te zijn geweest voor Lentiz heeft onze zorgcoördinator mevrouw Brans besloten 

om dichter bij huis te gaan werken. Zij heeft zich de afgelopen jaren in verschillende rollen met hart 

en ziel ingezet waar wij haar zeer erkentelijk voor zijn. Haar taken zijn inmiddels overgenomen door 

Irene van Iperenburg, zij stelt zich hieronder voor. 

Mijn naam is Irene van Iperenburg. Ik ben 30 jaar oud en woon in Vlaardingen met mijn vriend en 

onze vier kinderen. Sommige van jullie zullen mij al weleens zijn 

tegengekomen. Als gezinsspecialist ben ik sinds begin 2017 

betrokken bij het Reviuslyceum en de Revius MAVO. Ik heb een 

opleiding tot sociaal-pedagogisch hulpverlener afgerond en ben 

daarna gaan werken in de crisisopvang voor kinderen van 4-18 jaar 

en in een crisisnachtopvang voor dak- en thuisloze jongeren. Toen 

dat werk minder goed bleek te combineren met een jong gezin, ben 

ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging en aan de slag 

gegaan als gezinsspecialist bij Minters.  
Door mijn werk als gezinsspecialist ben ik meer betrokken geraakt 

bij het onderwijs. Dat sprak mij meer aan dan aanvankelijk 

verwacht. Nu de vacature voor zorgcoördinator vrijkwam, heb ik de 

stoute schoenen aangetrokken en mijn kans gewaagd. Ik kijk uit 

naar de samenwerking binnen de school en de samenwerking met 

leerlingen en hun ouders om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een 

fijne middelbareschooltijd hebben. Als zorgcoördinator ben ik betrokken bij de in- en doorstroom van 

leerlingen en alle vormen van ondersteuning die leerlingen binnen en/of buiten de school kunnen 

krijgen. Dit doe ik natuurlijk niet alleen maar in samenwerking met het interne en externe zorgteam.  

U kunt mij bereiken door te mailen naar iviperenburg@lentiz.nl 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groeten 

De schoolleiding 
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