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VAN DE SCHOOLLEIDING

Beste ouders/verzorgers,

In de afgelopen periode hebben we u veelvuldig geïnfor-
meerd over coronagerelateerde zaken en als dat nodig is, 
blijven we dat uiteraard doen. Er gebeurt echter gelukkig nog 
veel meer op onze school en met deze nieuwsbrief willen 
we u daarover informeren. We ontkomen er niet aan om ook 
enkele coronagerelateerde zaken te noemen; deze bepalen 
tenslotte in hoge mate onze agenda’s. Ondanks dat we 
voortdurend aanpassingen moeten doen in het programma, 
zijn we blij dat de school vooralsnog open kan blijven.
Wij willen graag dat u uw vragen en opmerkingen met 
ons blijft delen om samen te werken aan een veilig leer- 
en werkklimaat voor uw kinderen en onze leerlingen. 

Timo Nuijten

Ondersteuningstraject
Vóór de herfstvakantie is de eerste week van het onder-
steuningstraject gestart. Leerlingen zijn door hun mentor 
en/of vakdocent daarvoor aangemeld. Zij krijgen voor een 
bepaald vak gedurende zes weken een zetje in de rug om 
zodoende een goede start van het schooljaar te kunnen 
maken. Na de kerstvakantie start een tweede traject. Voor 
dat traject zal een inschrijfprocedure komen waarin leerlingen 
ook zichzelf aan kunnen melden, in overleg met de mentor/
vakdocent.

Herfstschool
De herfstschool is goed verlopen. De examenleerlingen 
hebben zich in de herfstvakantie, onder begeleiding van 
StudiePlus, voorbereid op de eerste tentamenweek, die 
inmiddels op 2 november van start is gegaan.

Nieuwe collega’s
Mevrouw Van Leeuwen, docent Nederlands, is voor langere 
tijd uit de roulatie. Gelukkig zijn we erin geslaagd om vanaf 
donderdag 5 november haar lessen te laten vervangen. 
Mevrouw Herrewijnen neemt deze taak voorlopig op zich.

Ook de heer Matla is nog afwezig. De lessen natuurkunde 
in vwo 5 zijn inmiddels overgenomen door de heer Van Aken. 
De onderbouwlessen zullen vanaf dinsdag 10 november 
grotendeels worden overgenomen door de heer Uit het 
Broek.

Lego League 
Vrijdag 2 oktober vond de kick-off plaats van de Lego League 
voor het basisonderwijs. Tien basisscholen uit Maassluis en 
Maasland kwamen met hun groepachtleerlingen naar de 
Revius MAVO voor het volgen van drie workshops in het 
kader van de First Lego League. Samen met Lely hebben 
we deze kick-off georganiseerd. Het was de start van een 
duurzame samenwerking tussen Lely en het Revius, een 
intensieve samenwerking ook, op basis waarvan wij in de 
toekomst ons onderwijs deels gaan vormgeven.
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Gedeeltelijke verhuizing naar de mavo
Na de herfstvakantie is een aantal van onze leerlingen van 
het Reviuslyceum naar de Revius MAVO verhuisd. Met name 
onderbouwklassen krijgen nu vaker les in het gebouw aan 
het Kastanjedal. Voor en tijdens de herfstvakantie is er hard 
gewerkt om dit mogelijk te maken en het resultaat mag 
er zijn! De lokalen zijn opgeknapt en er hangen prachtige 
interactieve Prowiseborden. Met deze verhuizing hebben we 
de drukte beter over beide gebouwen weten te spreiden. 
Een nadeel van de gedeeltelijke verhuizing is de toename 
van het aantal pendelbewegingen voor de leerlingen en de 
docenten. Wel hebben we getracht dit tot een minimum te 
beperken. Dit blijft een punt van aandacht.

Cito op de mavo
In de afgelopen twee weken hebben de leerlingen in de 
eerste drie leerjaren van de Revius MAVO diverse Cito VAS-
toetsen gemaakt. VAS staat voor VolgAdviesSysteem. Dit zijn 
methodeonafhankelijke toetsen die leerlingen in heel het land 
maken. Leerlingen in de leerjaren 1 en 2 hebben zes toetsen 
gemaakt, in leerjaar 3 zelfs tien. Met deze toetsen wordt 
gekeken hoe de leerlingen voor verschillende vakken scoren 
ten opzichte van andere leerlingen in hetzelfde leerjaar. Voor 
ons geeft dit inzicht in de manier waarop we onze leerlingen 
het beste kunnen begeleiden en ondersteunen. Zodra de 
uitslag er is, zal deze via de mentor worden gedeeld. 

Eerste toetsweek voor klas 4, 5 en 6
De eerste periode van dit schooljaar zit erop. In de afgelopen 
week (van 2 tot en met 6 november) stond voor de leerlingen 
uit leerjaar 4, 5 en 6 een toetsweek gepland. Dat is altijd 
een spannende periode. Hopelijk is het goed gegaan en is 
er nu tijd voor een klein beetje ontspanning. Docenten zijn 
nu aan het werk om alles na te kijken. De komende dagen 
zullen de eerste in de toetsweek behaalde cijfers in Somtoday 
worden ingevoerd en in de ouderapp kunt u meekijken welke 
prestaties uw zoon of dochter heeft geleverd. 

MoneyWays: ga jij verstandig om met je geld? 
Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat een op de vijf 
Nederlandse jongeren grote risico’s neemt als het op 
geld aankomt. Veel jongeren hebben geen zicht op hun 
inkomsten en uitgaven, en kunnen hierdoor in financiële 
problemen komen. Dit kan leiden tot stress, slechte 
resultaten op school of zelfs schooluitval. In de strijd tegen 
armoede- en schuldenproblematiek is het belangrijk nieuwe 
generaties weerbaar en bewust te maken van financiële 
verantwoordelijkheden. Vlak voor de herfstvakantie waren 
sprekers van MoneyWays op de Revius MAVO uitgenodigd 
om hier met de leerlingen van klas 3 en 4 over in gesprek te 
gaan. Deze lessen waren een groot succes.

Hybride onderwijs 
In de herfstvakantie is het eerste ‘blended klaslokaal’ 
ingericht. In lokaal 301 van het lyceum is een heel slimme 
microfoon en een HD-webcam geïnstalleerd. Deze zijn 
verbonden met een zogeheten hub waar een docent zijn 
computer op aansluit. Via Teams kunnen leerlingen dan 
meekijken in de klas, op het bord en eventueel het scherm 
van de docent.

In de school is een werkgroep van docenten actief die 
verschillende oplossingen voor het geven van hybride 
onderwijs uittest en deelt met de collega’s. Zo zal er in de 
komende periode met de verschillende vakken worden 
bekeken hoe het mogelijk kan worden gemaakt dat steeds 
meer leerlingen die onverhoopt thuis zitten, op een kwalitatief 
goede manier kunnen aanhaken bij de les in het lokaal.
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Revius doet mee met World Cleanup Day 
De eersteklasleerlingen van het Reviuslyceum en de Revius 
MAVO zijn na de zomervakantie gestart met Operatie Afval. 
Kettie di Stefano van Stichting Lawine gaf de aftrap 
met een presentatie tijdens de kennismakingsdagen en in 
de weken daarna gingen de mentoren met hun leerlingen 
aan de slag om na te denken over het afvalprobleem. 
Er werd gesproken over de afvalberg, over de plasticsoep in 
de oceanen en over zwerfvuil. Leerlingen moesten nadenken 
over wat ze zelf kunnen doen om de hoeveelheid afval te 
reduceren. Zo werd bijvoorbeeld bedacht dat het beter is 
voor het milieu om herbruikbare waterflessen te gebruiken 
in plaats van plastic flesjes voor eenmalig gebruik. Je kunt 
beter spullen kopen die niet verpakt zijn in plastic en bij 
het boodschappen doen kun je zelf een tas meenemen. 

Om de leerlingen bewust te maken van het zwerfvuil kregen 
ze als opdracht om in hun eigen omgeving te kijken waar 
veel zwerfvuil ligt. In het kader van de World Cleanup Day 
werd er op donderdag 24 september, maandag 4 oktober 
en donderdag 5 november bij de gemeente Maassluis de 
Schoonaanhanger geregeld en gingen de brugklassen onder 
begeleiding van ouderejaars leerlingen uit het Ecoteam 
in kleine groepjes op stap om in een door hen gekozen 
gebied het zwerfvuil op te ruimen. In totaal werden er zes 
vuilcontainers gevuld met plastic flesjes, lege blikjes, peuken, 
snoep- en koekwikkels en dit jaar, natuurlijk, opmerkelijk veel 
mondkapjes. 

Uit een enquête onder de leerlingen van het lyceum waarop
de helft van de leerlingen heeft gereageerd, blijkt dat 
42 procent van de respondenten aangeeft zich sinds het 
afvalproject meer bewust te zijn van het afval in en om de 
school. En dat is precies het doel dat wij nastreven. 
75 Procent geeft aan zich in meer of mindere mate bewuster 
te zijn van het eigen afvalgedrag en 33 procent daarvan zegt 
minder afval op de grond te gooien. Heel fijn! Een mooie 
26 procent geeft aan thuis meer te willen recyclen. Wellicht 
heeft u de discussie thuis al gevoerd. 

Operatie Afval kreeg tot nu toe van de leerlingen een 
mooie 8,1. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 
Het project wordt kennelijk goed gewaardeerd.

Later dit schooljaar gaat Operatie Afval door naar klas 2 
en het is de bedoeling dat klas 3 uiteindelijk ook 
gaat meedoen. Daarover later meer.

Vincent Groen
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Havo en vwo

Revius Masters
De presentatie van oud-leerling Mahmut Mazlum was een 
daverend succes. Zo’n honderd leerlingen hingen aan zijn 
lippen. Enthousiast vertelde Mahmut over zijn leven als 
manager en de competenties die je daarvoor nodig hebt. 
Hij gaf de aanwezige leerlingen veel praktische tips.  

Binnenkort is de volgende Revius Master. Dan zal het gaan 
over de opleiding verpleegkunde, leraar gezondheidskunde 
en nurse practitioner. Later volgende presentaties zullen 
worden gegeven door het PABO-promotieteam, door een 
medewerker van defensie en door een technical- en software 
engineer. De bijbehorende data maken we binnenkort 
bekend.

Profielkeuzelessen
Vanaf 2 november zijn in de derde klassen de decaanlessen 
over de profielkeuze begonnen. Dit gaat nu op een hybride 
wijze. Via filmpjes en LessonUps krijgen de leerlingen les van 
de mentor. Wanneer de leerlingen niet naar school kunnen 
komen, kunnen ze de les toch thuis volgen en de opdrachten 
maken.
 
Eindexamenklassen
Opvallend is dat er bij de leerlingen van havo 5 grote 
behoefte bestaat aan individuele decaangesprekken. 
Mogelijk komt dit door het gebrek aan open dagen en 
mogelijkheden tot proefstuderen. De leerlingen van vwo 6 
hebben minder behoefte aan gesprekken. De decanen staan 
er hoe dan ook altijd voor open een afspraak te maken om 
mee te denken!
 
Belangrijke data: 
• Vanaf 1 november diverse online open dagen
• 15 januari deadline inschrijving decentrale selectie, 
   examenjaar 
• 1 mei deadline aanmelden overige opleidingen, examenjaar

Online open dagen
Voorlopig blijven alle open dagen van de universiteiten en 
hogescholen online. Het is natuurlijk vervelend dat je niet 
de sfeer kunt proeven in het gebouw, maar het heeft ook 
voordelen. Zo is het nu gemakkelijk om een open dag in 
Groningen of Maastricht te bezoeken: het scheelt een hoop 
reistijd. Voor veel open dagen moet je je inschrijven. Heb je 
nog geen idee naar welke opleidingen je moet gaan kijken? 
Laat het ons weten. Wij denken graag met je mee!

 
  NIEUWS VAN DE DECANEN
Mavo

‘Als wij niet naar de mbo’s kunnen, dan 
halen we de mbo’s naar de Revius MAVO.’

Het is ook op de mavo lastig om tot de juiste keuze te komen 
zonder fysieke open dagen, zonder de sfeer te kunnen 
proeven op een school. 

Gelukkig hebben we in de afgelopen weken het Techniek 
College Rotterdam bij ons op school mogen ontvangen. 
Dit college is een samenwerking van het Albeda College 
en het Zadkine. Zij hebben hun kwaliteiten gebundeld 
voor een aantal mooie opleidingen in de techniek en de 
ICT. Een voorlichter heeft in mavo 4 veel verteld over de 
mogelijkheden die er zijn op dit opleidingsinstituut.

Ook het Albeda College is langsgekomen voor een voor-
lichting waar onze leerlingen veel van hebben geleerd!  
De insteek was hier: wat wil je níét? Als je dát weet, kan je 
gaan afstrepen en wordt de keuze voor wat je wél wilt al 
makkelijker. Een actieve en leerzame voorlichting. 

Het World Horti Center met daarin het mbo Westland, 
een samenwerking van Lentiz, Albeda en Mondriaan, heeft 
een mooie voorlichting gegeven over hoe onderwijs en 
bedrijfsleven samen kunnen komen en welke aantrekkelijke 
opleidingen zij aanbieden. 

Na de toetsweek komen de Lentiz mbo’s en het Zadkine 
ook nog langs. 

Als het toch nog moeilijk blijft om tot een juiste keus te 
komen, kunnen de leerlingen natuurlijk altijd een afspraak 
maken met de decaan, mevrouw Jansson, voor een 
individueel gesprek.

De nieuwe folders van alle mbo’s zijn binnen, met daarin 
de data van de open dagen. Deze zullen digitaal zijn, maar 
in overleg zijn er ook mogelijkheden om langs te komen. 
Twijfel niet, neem contact op met de scholen en vraag wat 
er mogelijk is. 


