


Deze brochure is voor jou, omdat je binnenkort 
naar het voortgezet onderwijs gaat. Je leest in 
deze brochure wat we belangrijk vinden en waar 
we voor staan. En ook over welke vakken we ge-
ven, welke projecten we doen én welke extra  
uitdagingen we je bieden.

Het Reviuslyceum is een internationaal georiën- 
teerde school voor havo en vwo/atheneum in 
Maassluis. We hebben ruim 800 leerlingen en 85 
medewerkers. Er heerst een prettige sfeer bij ons 
op school waarin we samenwerken met jou en 
je ouders. We stimuleren je door het geven van 
persoonlijke aandacht en gestructureerde bege-
leiding. We bieden jou uitdagend onderwijs op 
hoog niveau en een manier van leren die bij jou 
past. Op die manier kun jij mooie prestaties neer-
zetten en jezelf ontwikkelen tot wie je wilt zijn.

Nieuwsgierig geworden? Wil je het Reviuslyceum 
in het echt bekijken? Kom dan naar onze open 
dag, lesjesmiddag of voorlichtingsavond. 

Ik wens je veel succes met het kiezen van een 
leuke school. Je bent van harte welkom op  
het Reviuslyceum!

Timo Nuijten 
Directeur Reviuslyceum & Revius MAVO

ZELF ZIEN? 
DE OPEN DAG IS OP 3 FEBRUARI

Welkom



Heb je zin in de brugklas? Of vind je  
het spannend? Kun je niet wachten?  
Kom alvast kennismaken met onze school, 
leerlingen en docenten op bijvoorbeeld de 
open dag. Volgend jaar ga je naar de havo of 
het vwo. Weet je dat je op het Reviuslyceum 
ook extra onderwijs kunt volgen? 

Naast vakken als Nederlands, aardrijkskunde en 
wiskunde bieden we de Sportklas, de Kunstklas en 
de Comeniusklas (vwo+) aan. We zijn een Global 
Citizen School (GCS) met versterkt talenonderwijs. 
In klas 3 krijg je de mogelijkheid om op uitwisseling 
te gaan naar een Europees land en in andere 
leerjaren zijn er kansen om te reizen.

Kiezen voor havo of vwo



Wil je weten hoe het leven is in andere landen? Wil je meer leren over andere landen binnen en buiten 
Europa? Lijkt het je leuk om samen te werken met leeftijdgenoten buiten onze grenzen? Zoek je een 
internationale uitdaging? Bij ons op school kan dat. Wij zijn een Global Citizen School en hebben als 
doel om onze leerlingen op te leiden tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en 
interculturele maatschappij.  

In klas 2 en 3 krijg je het vak Europese en Internationale Oriëntatie en in klas 3 ga je op uitwisseling.  
Tijdens de uitwisseling bezoek je een leerling in het buitenland en andersom komt de leerling op bezoek bij 
jou. Het zijn twee spannende en leerzame weken waarin je veel kennis opdoet over de cultuur van het land 
dat je bezoekt. Daarnaast laat jij de buitenlandse leerling kennismaken met de Nederlandse cultuur.

In andere leerjaren zijn er ook mogelijkheden om op reis te gaan. Zo is er in 
5 vwo de reis naar Londen en gaan leerlingen in verschillende leerjaren op reis 
in kleinere groepjes om deel te nemen aan internationale projecten.

INTERNATIONALISERING 

STAAT HOOG IN 

HET VAANDEL OP 

HET REVIUSLYCEUM

Een wereldburger worden



Versterkt talenonderwijs hoort bij ons als GCN-
school. Vind je vreemde talen interessant en 
ben je goed in Engels en Frans.? Heb je voor 
je vervolgopleiding een goede taalbeheersing 

Versterkt talenonderwijs
nodig en wil je van school gaan met een 
internationaal erkend certificaat? Dan is versterkt 
talenonderwijs misschien iets voor jou. Verleg je 
grenzen met Cambridge English en Delf Scolaire.



Tijdens de Revius-uren gaan we aan de slag met een 
andere manier van leren. We zetten hierbij in op het 
ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Zoals 
computational thinking en creatief en probleemoplos-
send denken. In projecten van zes weken werk je toe 
naar een eindproduct. Leren door te ontdekken, te 
doen en te ervaren staan tijdens projecten centraal! 
Je kunt er ook voor kiezen om tijdens deze uren extra 
ondersteuning te krijgen voor een vak dat je lastig 
vindt.

Revius-uren

Talent-
ontwikkeling
Bij ons op school is er ruimte voor talentontwik-
keling. Wij vinden het belangrijk dat jij leert wat 
je allemaal kunt en waar je echt goed in bent. Het 
gaat immers om jouw toekomst en die kun je zelf al 
een beetje sturen. We vinden dat een school meer 
moet zijn dan een diplomafabriek. Je moet je thuis 
voelen, kansen krijgen, jezelf kunnen uitdagen, 
maar ook kunnen ontspannen. We hopen dat je 
jezelf bij ons beter leert kennen. Talentontwikkeling 
zie je onder andere terug in (internationale)  
projecten, Revius-uren en themaklassen.



Het Reviuslyeum doet mee aan AGREE (A Green Re-
view to Enhance Environment). Dit is een project dat 
door de EU wordt ondersteund. Naast het Reviusly-
ceum doen er ook scholen uit Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije en Zweden mee.

Het doel van het project is je verdiepen in thema’s 
zoals water, energie, schoolpleinen, biodiversiteit,  
gezond leven, transport, zwerfvuil, afval en wereld-

Duurzaamheid op school
burgerschap. En dan? Wat gebeurt er met al die 
informatie? Die wordt gebruikt om samen met de 
leerlingen een app te ontwikkelen. Met die app kun-
nen scholen dan zelf checken of ze genoeg aandacht 
besteden aan duurzame oplossingen.

Sinds oktober 2019 zijn wij officieel een Eco-
school en hebben hiervoor de felbegeerde  
groene vlag ontvangen.



In de sportklas maak je kennis met verschillende 
sporten, zoals waterskiën, tennis, squash, zwemmen, 
skiën, klimmen, skaten, kanoën, schaatsen, zelf-
verdediging, fitness, handbal en meer... Lijkt het 
je leuk om twee uur per week extra sportlessen te 
volgen? Dan is de Sportklas echt iets voor jou!

De Sportklas
In de kunstklas ben je creatief bezig. Je maakt kennis 
met muziek, theater en dans. Wil jij je hierin graag 
verder ontwikkelen en twee uur per week extra 
kunstlessen volgen? Meld je dan aan voor  
de Kunstklas. 

De Kunstklas



Ben je een leerling met een vwo-advies? En spreekt het volgende je aan?
Gaat het leren je goed af en vind je het leuk om extra uitgedaagd te worden? Dan is de Comeniusklas iets voor 
jou! Tijdens de lessen krijg je de ruimte om te versnellen of te verdiepen en tijdens de comeniusuren werk je aan 
je studievaardigheden en ga je aan de slag met uitdagende projecten.

De Comeniusklas



Al onze leerlingen werken met een eigen iPad. Dat is handig! Je leert digitaal werken waarbij je 
het online lesmateriaal altijd bij de hand hebt. Met behulp van de iPad kun je opdrachten maken, 
luisteroefeningen doen en instructiefilmpjes bekijken in verschillende apps. Op die manier werk je in 
eigen tempo en op eigen niveau aan de lesstof.

BEN JE 
BENIEUWD? 

KIJK SNEL OP: 

REVIUSPROJECTEN.NL/

IPAD

Je eigen iPad



Aanmeldingsprocedure 
Je kunt het inschrijfformulier vanaf 1 februari 2021 digitaal invullen op onze website www.lentiz.nl/reviuslyceum.  

Meer informatie
Meer weten? Kijk op www.lentiz.nl/reviuslyceum of neem contact op met de schoolleiding via  
reviuslyceum@lentiz.nl.

Toelating
Voor toelating tot de brugklas is minimaal havo 
in het advies van de basisschool nodig. Voor 
plaatsing in de Comeniusklas is een positief 
vwo-advies vereist. Bij tussentijdse opstroom 
wordt altijd een NIO-toets afgenomen. De 
toelatingsprocedure is te vinden op onze website.

Dakpanklassen 
In het eerste leerjaar is er – naast de homogene 
havo- en vwo-klassen – ook een mengklas mavo/havo 
en havo/vwo. In deze klassen wordt op het hoogste 
niveau lesgegeven. Voor deze combinatieklassen 
is een gemengd advies nodig van de basisschool. 
De leerkracht van groep 8 geeft met het gemengde 
advies aan doorgroeimogelijkheden naar een hoger 
niveau te zien. 

Na een jaar kijken we welk niveau het beste  
bij de leerling past.

Informatie voor je ouders



Belangrijke data 
BEZOEKADRES:
Reviusplein 8
3141 SV Maassluis

MEER INFORMATIE:
T (010) 591 58 83
E reviuslyceum@lentiz.nl
I www.lentiz.nl/reviuslyceum

OPENBARE LESJESMIDDAG
dinsdagmiddag 24 november 2020 van 12.45-15.30 uur

VOORLICHTINGSAVOND VOOR OUDERS VAN 
GROEP 8 LEERLINGEN
woensdagavond 6 januari 2021 van 19.00 - 20.30 uur

OPEN DAG
woensdag 3 februari 2021  
van 15.30 - 17.30 uur en van 19.00 - 21.00 uur

AANMELDING
maandag 15 maart 2021 van 18.30 - 20.30 uur,  
woensdag 17 maart 2021 van 15.00 - 17.30 uur  
en 18.30 - 20.30 uur en  
donderdag 18 maart 2021 van 18.30 - 20.30 uur

De bovenstaande data zijn in verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus onder voorbehoud. 
Eventuele wijzigingen worden via onze website en social media gecommuniceerd.


