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VAN DE SCHOOLLEIDING

Beste ouders/verzorgers,

De eerste vier lesweken zitten er inmiddels bijna op. Bijzon-
dere tijden zijn het. Een rondwarend coronavirus beïnvloedt 
dagelijks ons doen en laten. Toch proberen we zo goed en zo 
kwaad als het gaat en zo normaal mogelijk de lessen en an-
dere activiteiten door te laten gaan.  We ontkomen er helaas 
niet aan dat bepaalde zaken dit jaar slechts in aangepaste 
vorm, of soms zelfs helemaal niet doorgaan. Gelukkig kunnen 
we gebruik maken van het gebouw van de mavo zodat het 
minder druk is op het lyceum. Toch merken we dat het vooral 
tijdens leswisselingen lastig is om de anderhalve meter af-
stand tussen leerlingen en personeel in acht te blijven nemen. 
Wekelijks evalueren we de genomen besluiten en passen we, 
indien nodig, het beleid aan. 

Maar het is verder natuurlijk gewoon heel fijn dat we weer 
naar school kunnen en de dingen kunnen doen die we horen 
te doen.

Timo Nuijten

Introductiedagen
In de eerste week hebben alle leerlingen aan een introduc-
tieprogramma meegedaan. Daarin stond het kennismaken 
met elkaar en met de mentor centraal en werd er veel verteld 
over het aankomende schooljaar. Het waren leuke dagen met 
mooie momenten.

Reviusmavo
Op dinsdag 1 en woensdag 2 september stonden de intro-
ductiedagen van de Reviusmavo op het programma. Met in 
ieder leerjaar weer andere activiteiten kregen alle leerlingen 
te maken met een actieve start van het schooljaar. Leerjaar 1 
speelde een spel via een app, waarbij verschillende missies 
voltooid moesten worden, terwijl leerjaar 2 op school een 
eigen lunch bereidde. Na te hebben genoten van de heerlijke 
fruitsalades en wraps namen de leerlingen in de middag deel 
aan sportactiviteiten. De leerlingen van leerjaar 3 vertrokken 
op de fiets naar Vlaardingen om daar les te krijgen op Golf-
baan Schinkelshoek. De mentoren hebben al enkele talenten 
ontdekt. De leerlingen uit leerjaar 4 startten hun examenjaar 
op de sup of in de kano in het centrum van Maassluis. Voor 
sommigen bleek het lastig om het droog te houden, maar 
het werd voor iedereen een dag vol plezier en met leuke 
gesprekken.  

Reviuslyceum
De leerlingen van de examenklassen havo en vwo zijn hun 
schooljaar gestart met verdere stappen te zetten in het schrij-
ven van hun profielwerkstuk. Het onderwerp is vastgesteld, 
het plan van aanpak gemaakt, en alle leerlingen hebben de 
afgelopen week een bijeenkomst met hun begeleider gehad. 
Het hele proces van onderzoek doen en verslaglegging duurt 
tot eind november. Er is dus nog volop tijd om er een mooi, 
interessant werkstuk van te maken.

https://wos.nl/nieuws/artikel/leerlingen-van-reviuslyceum-volledig-verrast-door-docent-die-opeens-op-de-stoep-staat
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Kennismakingsavonden
Ook dit jaar stonden er weer kennismakingsmomenten met 
de mentor gepland. Op de Reviusmavo zijn daarvoor alle 
ouders in de aula uitgenodigd, waar de anderhalve meter 
afstand goed in acht kon worden genomen. Voor het lyceum 
is dat, gezien de omvang van de school en het grote aantal 
klassen, helaas niet mogelijk geweest. Alleen de ouders van 
klas 1 zijn op het lyceum nog wél uitgenodigd voor een ken-
nismakingsavond. De ouders van de leerlingen uit klas 2 en 
3 hebben van de mentor een uitnodiging voor een online 
kennismakingsmoment ontvangen. Ook de mentoren van de 
leerjaren 4, 5 en 6 hebben contact met de ouders van hun 
mentorleerlingen opgenomen om afspraken te maken voor 
een kennismaking.

Kluisjes
Gelukkig zijn kortgeleden de richtlijnen van de VO-Raad en 
het RIVM aangepast. Dit maakt het mogelijk dat sinds dinsdag 
15 september alle leerlingen weer gebruik maken van hun 
kluisjes. 

Kunstklas
Dit schooljaar starten we met een kunstklas voor de leerlingen 
in klas 1. Behalve aan het overbrengen van kennis, besteden 
we op het Revius natuurlijk ook aandacht aan het ontwikkelen 
van vaardigheden en talenten. Vrijdag 11 september was de 
stART-up van de kunstklas. Alle leerlingen uit klas 1 hebben 
meegedaan aan verschillende workshops en mochten kijken 
naar een spetterende theater/muziek-voorstelling. Mochten 
leerlingen geïnteresseerd zijn in de kunstklas, dan kunnen ze 
zich inmiddels hiervoor opgeven. 

Ondersteuningsprogramma 
Afgelopen juni hebben we een subsidie toegekend gekregen 
voor de opzet en uitvoering van een ondersteuningsprogram-
ma na de zomervakantie. Dit ondersteuningsprogramma staat 
in het teken van het wegwerken van eventuele achterstanden 
die zijn opgelopen tijdens de lockdown. Op dit moment zijn 
de voorbereidingen voor het ondersteuningsprogramma in 
volle gang.
Begin oktober zullen de ondersteuningslessen gaan starten. 
De lessen zullen plaatsvinden van maandag tot en met don-
derdag. Leerlingen worden opgegeven door vakdocenten 
en mentoren. We hebben een budget gekregen waarmee we 
maximaal 90 leerlingen kunnen ondersteunen in de periode 
van half oktober tot en met de kerstvakantie.

Reviusuren 
Op de donderdagen staan vanaf 1 oktober de Reviusuren 
voor klas 1 tot en met 3 ingeroosterd. De leerlingen uit klas 1 
en 2 kunnen kiezen uit een breed scala van projecten. Zomaar 
een aantal voorbeelden: Chinees, fotografie, debatteren, 
techniek en nog veel meer. Inmiddels hebben de leerlingen 
kunnen kiezen. Het zijn projecten die vijf weken duren. Na vijf 
weken mogen de leerlingen opnieuw kiezen.
Voor klas 3 worden er tijdens dit uur, dat ingeroosterd staat 
aan het begin van de dag, ondersteuningslessen aangebo-
den. De vakdocent en/of de mentor nodigt leerlingen hier-
voor uit. Na een aantal weken wordt er een volgende groep 
leerlingen uitgenodigd.

Opening Revius’ ruilbieb
Het Reviuslyceum heeft sinds kort een echte minibieb. Mini-
bieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar 
leuker kunt maken. Je kunt een eigen minibieb ophangen aan 
jouw huis of plaatsen bij jouw vereniging, school of bedrijf. In 
de gang van de sectie Nederlands is vorige week de minibieb 
geopend. Leerlingen kunnen boeken lenen, ruilen of achter-
laten.  

Vorig schooljaar hebben we aan alle leerlingen gevraagd om 
een leuke naam te bedenken voor onze minibieb. Het is een 
combinatie geworden van de drie opties die Linne Stad, Noël-
le Willems en Elles Snoeck hadden genoemd: Revius’ ruilbieb. 
Deze drie leerlingen hebben de minibieb geopend en zij heb-
ben een prijsje ontvangen. Onze collega Julia Lettinga heeft 
de naam in mooie letters op het naambord geschilderd. 
Boeken voor onze Revius’ ruilbieb zijn van harte welkom. Wij 
wensen alle leerlingen veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
namens de sectie Nederlands
Annette Descamps

Geboorte
Van mevrouw Veerman, die momenteel 
nog van haar zwangerschapsverlof 
geniet, ontvingen we deze foto met 
begeleidende tekst: Op 16 juli is Floor 
geboren, een beetje later dan gepland, 
maar helemaal gezond!

Groetjes, mevrouw Veerman.
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Beeldmateriaal
Ieder jaar worden er tijdens (buitenschoolse) activiteiten ook 
foto’s genomen. Soms willen we deze foto’s gebruiken om te 
laten zien wat er allemaal op onze school gebeurt. Voor het 
gebruik van deze foto’s hebben we uw toestemming nodig. 
We willen u vragen dit in Somtoday aan te geven. Hier kunt 
u, met betrekking tot het gebruik van foto’s van uw kind, uw 
keuze aanvinken. Klikt u hiertoe op uw naam boven in de balk. 

Hiermee wordt uw profiel geopend, waarin u het kopje 
Portretrecht aantreft.

Als u uw muis boven de i-icoontjes houdt ziet u uitleg per on-
derdeel. Als u het juiste kruisje hebt gezet kunt u de wijzigin-
gen bewaren door op de toets Wijziging opslaan te drukken.
Bij voorbaat dank!

Mirjam Groenhout, administratief medewerker en 
AVG-coördinator. 
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Keuze vervolgopleiding
Het is moeilijk je te oriënteren op een vervolgopleiding 
tijdens coronatijd. Veel voorlichtingsdagen gaan digitaal. 
Daarom hebben wij verschillende activiteiten binnen school 
georganiseerd om onze leerlingen zoveel mogelijk te infor-
meren over studiemogelijkheden na hun Reviuscarrière.
 
Link website
U als ouder kunt zelf meekijken met het proces van uw zoon 
of dochter. 
Gaat u hiervoor naar: www.reviuslyceum.dedecaan.net  
 
Instagram
Vanuit het decanaat zijn we gestart om via Instagram infor-
matie uit te wisselen en filmpjes te delen van professionals 
en studenten, die vertellen over hun beroep en studie. Heel 
handig! 
Zoek ons op: Lentiz_reviuslyceum_LOB 
 
Revius Masters
Dit schooljaar zullen er meer-
dere masterclasses, genaamd 
de Revius Masters, plaatsvin-
den op onze school. Soms 
overdag en soms in de avond. 
Tijdens een Revius Master 
komt iemand vertellen over 
zijn of haar studie, carrière 
of passie. Toekomstinspiratie 
voor onze toekomstmakers 
dus. Zeker nu er geen open dagen zijn (alleen online), is het 
fijn dat deze mensen naar ons toe willen komen!
 
Op woensdagmiddag 23 september vond in de aula onze 
eerste Revius Master plaats. Niemand minder dan onze oud-
leerling Mahmut Mazlum kwam onze leerlingen deze middag 
inspireren. Mahmut had al een eigen bedrijf toen hij nog bij 
ons op het vwo zat en inmiddels is hij onder andere manager 
van verschillende influencers. Bij het schrijven van dit stukje 
moest het evenement nog plaatsvinden en we hopen dat 
deze eerste Revius Master een succes zal zijn geweest.
 
Ellen Nass en Linda van der Es, decanen.

Speerpunt Internationalisering
In de eerste week van maart, de week na de voorjaarsvakan-
tie, zal er voor alle klassen op school een Revius projectweek 
worden georganiseerd. 
Op 16 september heeft een delegatie van Reviusdocenten 
een bezoek aan het Wereldmuseum gebracht om zich te laten 
inspireren voor het program-
ma van deze projectweek.  

Voor het eerste leerjaar staat 
een en ander in het teken 
van superdiversiteit. Hiervoor 
werken we samen met het 
Wereldmuseum met de 
tentoonstelling ‘Superstraat’.
We zijn heel gastvrij 
ontvangen, we krijgen alle 
medewerking en we hebben er zin in!

First Lego League
Ook dit jaar doet onze school 
mee met de First Lego League, 
een steeds beter bekende 
wedstrijd tussen scholen waarin 
leerlingen strijden om de wereldcup. Leerlingen worden 
uitgedaagd om samen met het hele team een robot van Lego 
te bouwen en hiermee opdrachten uit te voeren door goed 
te programmeren en samen te werken. Daarnaast voeren ze 
onderzoek uit naar het jaarthema van de wedstrijd en worden 
de leerlingen beoordeeld op hun teamprestatie. Al met al 

een heel toffe buitenschoolse activiteit waarbij je samen veel 
plezier hebt en van elkaar kan leren. 

Vanaf dit schooljaar hebben we de capaciteit flink uit kun-
nen breiden, doordat we een samenwerking zijn aangegaan 
met Lely. Hierdoor kunnen nu alle leerlingen van klas 2 en 3 
zich aanmelden voor de FLL. Meer informatie zal binnenkort 
volgen via Somtoday. De samenkomsten zijn in principe elke 
vrijdagmiddag na schooltijd. We hebben er in ieder geval nu 
al veel zin in en we kunnen dan ook haast niet wachten om 
vanaf 9 oktober van start te gaan. 

http://www.reviuslyceum.dedecaan.net
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De Gezinsspecialist

Even voorstellen: Ik ben Karin Neuman
en ben als gezinsspecialist verbonden aan het Revius Lyceum en MAVO.

Waarom een gezinsspecialist?
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een jongere op school of in de thuissituatie. Voorbeelden 
zijn; de schoolprestaties van de jongere dalen onverwachts, de jongere kan zich moeilijk concentreren, 
wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een jongere dit gedrag laat 
zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of 
het gedrag van de jongere de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan mij als 
gezinsspecialist inschakelen. Ik ben werkzaam op school en de docenten en ouder(s) kunnen mij om 
advies of kortdurende begeleiding vragen. 

Wat doe ik?
Als ik word ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de jongere, ouder(s) en de mentor om te 
horen wat er aan de hand is. Ik ben er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van de 
jongere, de ouders en school. Ik kijk vooral naar de mogelijkheden van de jongere in wisselwerking met 
de ouders en de school. Soms is een advies gesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van 
kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseer ik een passend aanbod van 
opvoed- en opgroeiondersteuning. 

Wat voor soort vragen?
Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen , als complexere ondersteuningsvragen, 
kunt u contact met mij opnemen. Voorbeelden van vragen zijn:
- Thuis is er veel onrust. Hoe zorg ik ervoor dat mijn  kind hier zo min mogelijk last van heeft?
- Ik heb het vermoeden dat mijn kind verdovende middelen gebruikt. Hoe kan ik met hem/haar 

hierover in gesprek en wat zijn de signalen?
- Het lijkt wel of mijn kind steeds meer in zichzelf keert. Hoe herken ik het als er serieuze problemen 

zijn en wat kan ik dan doen?

De functie van gezinsspecialist
De gezinsspecialist heeft een uitgebreid takenpakket. Niet alleen spreek ik jongeren, maar ik ondersteun 
ook het gezin. Ik ben  het contactpersoon voor de jongere, ouder(s) en school, ook als er contact wordt 
opgenomen met het wijkteam. Tot slot besteden we aandacht aan preventieve ondersteuning zoals het 
geven van voorlichting. 

Aanmelding
Via de mentor, zorgcoördinator of rechtstreeks met mij, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 
0646357800 of email karin.neuman@minters.nl
De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders en de jongere geef ik na het 
gesprek relevante informatie voor de school door aan de zorgcoördinator.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.minters.nl

FOTO


