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VAN DE SCHOOLLEIDING

Beste ouders/verzorgers,

En zo komt er een einde aan een heel bijzonder schooljaar. 
De afgelopen maanden zullen ons nog lang gaan heugen. 
Wij hopen uiteraard dat de situatie stabiel blijft en we na de 
zomervakantie de leerlingen weer zo gewoon mogelijk les 
kunnen geven. Toch moeten we er rekening mee houden 
dat de wereld niet meer hetzelfde is als voor de uitbraak 
van het virus. We zullen elkaar letterlijk meer ruimte moeten 
geven. De afstand tussen de leerlingen en de medewerkers 
van de school zal ook na de zomervakantie in acht gehouden 
moeten worden. Wij realiseren ons dat in de komende weken 
hierop wellicht nog verdere aanvullende maatregelen kunnen 
komen. Mocht dit tot wijzigingen leiden, zullen we u hierover 
uiteraard aan het begin van het nieuwe schooljaar op de 
hoogte brengen. 

Voor velen heeft de coronacrisis grote impact gehad, en we 
zijn dankbaar dat er, voor zover bekend, geen besmettingen 
bij onze leerlingen of medewerkers zijn geconstateerd. We 
hopen dat we elkaar na de zomervakantie weer in goede 
gezondheid zullen kunnen ontmoeten.

Namens de teams van de Reviusmavo en het Reviuslyceum 
wensen we u en onze leerlingen een prettige vakantie. 

Timo Nuijten

Examens
Op 4 juni hoorden bijna alle leerlingen van het Revius officieel 
of ze geslaagd waren. Op die donderdag zijn vroeg in de 
ochtend veertig collega’s op pad gegaan om alle geslaagden 
te feliciteren en daarbij meteen de cijferlijst te overhandigen. 

Bekijk hier het nieuwsbericht van de WOS.
 

Een klein aantal leerlingen heeft door het afleggen van een 
zogeheten RV-toets enkele dagen later ook nog het beno-
digde aantal punten verzameld om het diploma te halen. Alle 
leerlingen van zowel de Reviusmavo als het Reviuslyceum zijn 
geslaagd. Een prachtige prestatie!

Daarna vonden van 2 tot en met 8 juli de diploma-uitreikingen 
plaats in een tot feestzaal omgetoverde aula van de mavo. 
We zijn blij dat we de leerlingen op deze manier toch nog in 
het zonnetje konden zetten en aan hen officieel het diploma 
konden overhandigen. 

Bekijk de fotocollage op pagina 4 en 5.

Inroostering van de lessen op lyceum en mavo
In het nieuwe jaar zullen er, meer dan in andere jaren, lessen 
van het lyceum worden gegeven in het gebouw van de mavo. 
We proberen zo te roosteren dat leerlingen een complete dag 
of een dagdeel op één locatie les krijgen. Zo verlagen we de 
druk op het gebouw aan het Reviusplein en proberen we het 
aantal reisbewegingen tussen de verschillende gebouwen 
zoveel mogelijk te beperken. In de zomervakantie zal er hard 
gewerkt worden om het gebouw hiervoor helemaal in orde te 
maken.

Gezinsuitbreiding
Mevrouw A. van Putten is bevallen  
van een zoon, die de naam Jonas  
heeft gekregen.

Op het moment van schrijven worden de laatste toetsen 
nagekeken en zal duidelijk worden welke gevolgen een en 
ander heeft gehad voor de voortgang en de resultaten. Zoals 
we al eerder schreven, zal in de docentenvergadering bij de 
bevordering rekening worden gehouden met de bijzondere 
omstandigheden. We zijn ook blij dat de subsidieaanvraag 
voor een extra ondersteuningsprogramma na de zomer-
vakantie, is goedgekeurd. Dit stelt ons in staat om leerlingen 
die het nodig hebben tot aan de kerstvakantie bij te spijkeren 
zodat de eventueel ontstane achterstanden ingelopen 
kunnen worden.
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Gaande en komende collega’s
Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer enkele personele 
wijzigingen. Mevrouw Brans gaat na negen jaar heen en weer 
rijden toch dichter bij haar woonplaats werken. Mevrouw 
Van Iperenburg neemt haar taken als zorgcoördinator over. 
Mevrouw Van Iperenburg was al verbonden aan onze school 
als gezinsspecialist maar komt nu voor vier dagen per week 
bij ons in dienst. 

Mevrouw Kamphof gaat, na vele jaren in Maassluis te hebben 
gewoond en gewerkt, terug naar haar geboortegrond en 
verhuist naar Gelderland. Mevrouw Schrijvers neemt haar 
plaats in.

Mevrouw S. van Putten heeft besloten haar hart te volgen 
en te emigreren naar Frankrijk, wat voor een docente Frans 
natuurlijk heel begrijpelijk is. Met mevrouw Icen hebben we 
een veelbelovende vervangster gevonden.

De heer Weerdesteijn gaat ons na dertien jaar verlaten en 
gaat in Rotterdam aan de slag. Mevrouw Wijnmalen neemt 
met ingang van het nieuwe jaar zijn lessen Engels over.

De heer Wolfs gaat na 42(!) dienstjaren van zijn pensioen 
genieten; we zijn blij dat de heer De Bie de sectie Duits komt 
versterken. De heer De Bie komt van het Dalton Lyceum in 
Barendrecht.

Door wat interne verschuivingen ontstond er een vacature bij 
het vak Nederlands. De betreffende lessen zullen gegeven 
gaan worden door mevrouw Spaans, die eerder werkzaam is 
geweest op het Lentiz | LIFE College en op de St.-Jozefmavo. 

De heer Kusters gaat tot de herfstvakantie in de bovenbouw 
de geschiedenislessen geven van mevrouw A. van Putten, 
die in deze periode nog met zwangerschapsverlof is. Na de 
herfstvakantie hoopt mevrouw Van Putten de lessen weer 
over te nemen.

De heer Van der Sluis zal in het nieuwe schooljaar als pe-
dagogisch toezichthouder in de mediatheek werkzaam zijn. 
Tevens zal hij een gedeelte van de financiële administratie 
gaan voeren omdat mevrouw Boxhoorn het komend jaar met 
pensioen gaat.

De heer Vos, een collega van het Lentiz | Floracollege, komt 
de sectie Engels versterken en gaat als stagiair op onze 
school aan de slag om gelijktijdig zijn eerstegraads-
bevoegdheid te halen.

Voor het vak bedrijfseconomie gaat mevrouw De Groot een 
aantal lesuren in de bovenbouw overnemen van de heer 
Ammeraal. De laatste gaat (weer) volledig aan de slag op de 
Hogeschool Rotterdam. De heer Stolze gaat voor hetzelfde 
vakgebied zijn eerstegraadsbevoegdheid halen, en doet 
daarvoor de stage-uren op onze school.

De heer Van Paasen, die momenteel nog in het basisonder-
wijs werkt, komt onze vakgroep lichamelijke opvoeding 
twee dagen per week versterken. Hij zal aankomend jaar 
voornamelijk lesgeven in de onderbouw van het lyceum.

Mevrouw Içen

Mevrouw Wijnmalen

De heer Kusters

Mevrouw Spaans

De heer De Bie

De heer Vos

De heer Stolze

Mevrouw De Groot

De heer Van Paasen

De heer Van der Sluis
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ICT en corona 
De coronatijd heeft veel flexibiliteit van zowel onze leerlingen 
als de docenten gevraagd. Corona heeft ons echter ook een 
kans geboden om nieuwe ICT-mogelijkheden verder uit te 
werken en na te denken over de ontwikkeling van digitale 
lesmogelijkheden. Het is gelukt om via Teams bestanden te 
delen, in groepen te chatten en op afstand te vergaderen. 
Veel lessen konden via LessonUp zelfstandig door de leerlin-
gen gevolgd worden.

Aankomend jaar starten we -hopelijk- weer normaal. De nieu-
we vaardigheden die we nu hebben geleerd en ontwikkeld, 
zullen in de lessen zeker bij het ‘nieuwe normaal’ gaan horen.

Internationalisering

Het Revius brengt de wereld dichterbij!
Tot de maand maart stonden het afgelopen schooljaar veel 
activiteiten in het teken van de internationalisering, een 
speerpunt van het Reviuslyceum. Zoals het leren over andere 
landen, talen en culturen tijdens de lessen Frans, Duits, Engels 
en tijdens de EIO-lessen (Europa In Ontwikkeling). En het 
afgelopen jaar was er zelfs de mogelijkheid om tijdens de 
Reviusuren de Chinese taal en cultuur te ontdekken. Hoe 
meer je weet van de wereld om je heen en hoe beter je 
verschillende talen beheerst, des te gemakkelijker is het om 
in die wereld te leven, te leren en te werken. 

Maar de internationalisering zagen we dit jaar ook terug in 
bezoeken aan andere landen zelf, zoals in het uitwisselings-
programma met Finland, in een dagexcursie naar Aken en in 
de skireis naar Oostenrijk. Helaas moesten we de uitwisselingen 
met Spanje afblazen. Wat een teleurstelling! Alles was al tot 
in puntjes geregeld. Hopelijk krijgen we volgend jaar een 
nieuwe kans, na een mooie zomervakantie in eigen land 
en/of buurlanden, waarin helaas wel wat meer beperkingen 
zullen gelden. Laten we hopen dat de wereld binnen 
afzienbare tijd weer opengaat zodat we deze weer 
verder kunnen gaan ontdekken. 

 
  VAN DE DECAAN (LYCEUM)

In coronatijd zoeken naar een studie
Wat een vreemd schooljaar was dit. Zeker ook voor alle leer-
lingen die op zoek gingen naar een leuke, passende studie. 
De mbo’s, hbo’s en universiteiten sloten hun deuren, en proef-
studeren moest ineens op afstand. Gelukkig was het aanbod 
van voorlichtingen royaal. Online open dagen, chatten met 
een student of webinars volgen, het behoorde allemaal tot de 
mogelijkheden. Natuurlijk hopen we dat we volgend school-
jaar weer op alle instellingen, op een verantwoorde manier, 
welkom zijn. Toch hebben we ook kunnen leren dat veel 
informatie online te vinden is. Mocht uw zoon of dochter het 
idee hebben ‘achter te lopen’ met het keuzeproces, laat hem 
of haar dan in het nieuwe schooljaar een afspraak maken met 
de decaan.

Instagram
Ook wij als decanen hebben niet stilgezeten tijdens de 
coronatijd. Zo zijn we een Instagramaccount begonnen met 
daarop voorlichtingsfilmpjes van studenten en professionals. 
De leerlingen konden hierop reageren en vragen aan ons 
stellen. We hebben de leerlingen meermaals gevraagd hoe 
ze het vonden om langs deze weg informatie te krijgen en de 
meerderheid was positief. We zullen volgend schooljaar dan 
ook zeker doorgaan met dit account. Wilt u het account ook 
volgen? Dat kan! De naam is: lentiz_reviuslyceum_lob.

Oproepje
Voor het hierboven genoemde Instagramaccount zijn wij 
nog op zoek naar (oud-)studenten en professionals. Wilt u 
iets vertellen over uw studie of beroep, liefst in een filmpje, 
maar tekst met foto mag ook, stuurt u dan een mail naar 
Lvdes01@lentiz.nl.
Bedankt!

Leerjaar 3
Profielkeuze
De profielkeuzegesprekken met de ouders hebben dit 
schooljaar telefonisch plaatsgevonden. Wij hopen dat u dit, 
ondanks dat het niet ideaal was, als prettig heeft ervaren. De 
profielkeuzes zijn nu definitief. Bij bijna elke leerling kon de 
eerste keuze gehonoreerd worden. Wij wensen alle leerlingen 
volgend jaar hier veel plezier mee.

Examenklassen
Gefeliciteerd!
Ook vanuit het decanaat willen we alle geslaagde leerlingen 
nog van harte feliciteren! We wensen hen veel plezier bij hun 
studie of met het vullen van een tussenjaar.

Handige websites
www.studiekeuze123.nl
www.keuzegids.nl
www.hbostart.nl
www.kiesmbo.nl
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Examens 
Voor het eerst sinds het jaar 1945 werden dit jaar de centrale 
examens afgeblazen. Een historische beslissing, waar onze 
examenleerlingen en –docenten eind maart mee geconfron-
teerd werden. Na intensief overleg werden de laatste school-
examens verplaatst naar de eerste week na de meivakantie, 
of omgezet naar thuisopdrachten zoals het schrijven van een 
essay of het opnemen van filmpjes. Ook werden via Teams 
mondelinge schoolexamens afgenomen. 

Uiteindelijk konden we vorige week aan alle leerlingen met 
veel trots een diploma uitreiken. De huidige lichting examen-
kandidaten zal intensief door deskundigen gevolgd gaan 
worden. Onderwijssociologen zijn bijvoorbeeld benieuwd 
wat het schrappen van het centrale examen voor effect heeft 
op de loopbaan van de leerlingen.

Over onze examenleerlingen maken wij ons geen zorgen. 
Met vertrouwen zien wij een mooie toekomst voor hen in 
het verschiet liggen!
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Van harte gefeliciteerd 
met jullie diploma!
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Aanmeldingen, aantal klassen op lyceum 
en mavo 
We kijken terug op een goede aanmeldperiode. Door het 
coronavirus is de ouderavond voor de ouders van de eerste-
jaarsleerlingen komen te vervallen. Gelukkig hebben we wel 
een kennismakingsactiviteit kunnen organiseren voor onze 
nieuwe leerlingen. Volgend schooljaar starten we met zes 
klassen op het lyceum en daarmee zitten we op het gewenste 
aantal. De mavo groeit dit jaar weer met een klas. Er zullen 
komend jaar twee eerste klassen starten op het Kastanjedal.
Het totaal aantal aanmeldingen is ten opzichte van de vorige 
jaren op beide locaties gestegen.

Lely en het Revius organiseren de regionale 
finale van de First Lego League
Het Revius zal de komende jaren steeds intensiever samen 
gaan werken met Lely. Dit jaar organiseren we samen allerlei 
activiteiten rondom de First Lego League. De regionale finale 
van de First Lego League zal in februari plaatsvinden bij Lely 
en ook hierbij zal het Revius betrokken zijn. We zijn er trots 
op dat we met Lely een vooruitstrevende partner hebben 
gevonden die ons kan helpen om het onderwijs voor onze 
leerlingen nog rijker te maken.

Op 25 september vindt de kick-off van de First Lego League 
plaats op de Reviusmavo. Alle groepen 8 uit Maassluis en 
Maasland zullen hieraan deelnemen.

Start nieuwe schooljaar Reviuslyceum

Dinsdag 1 september starten we met het introductie-
programma voor alle leerjaren:

MAVO
-  9.00 uur leerjaar 1 t/m 4

Lyceum
-  9.00 uur leerjaar 1 + instromers leerjaar 4
-  9.30 uur leerjaar 2 
-  9.30 uur leerjaar 3
-  10.00 uur h4, v4 en v5 
-  12.00 uur h5 en v6 - introductie examenjaar 
 en vervolg PWS schrijven
   
Woensdag 2 september:
- 9.00 uur vervolg introductie leerjaar 1
- Start lessen volgens rooster leerjaar 2, 3, 4, 5 en 6,  

kijk voor nadere informatie aan het eind van de  
vakantie in je rooster in Som.

 
Donderdag 3 september:
- Start lessen volgens rooster leerjaar 1


