


Dit boekje is voor jou, omdat je binnenkort naar het voortgezet 
onderwijs gaat. Je leest over de Revius MAVO. Over welke 
vakken we geven, welke projecten we doen én welke extra 
uitdagingen we je bieden.
 
De Revius MAVO in Maassluis is internationaal georiënteerd. 
We hebben ruim 140 leerlingen en 15 medewerkers. We 
kennen elkaar en weten wat we van elkaar kunnen verwachten. 
Onze kracht is dat we een kleine school zijn. We stimuleren je 
door het geven van persoonlijke aandacht en gestructureerde 
begeleiding. We bieden jou uitdagend onderwijs op hoog 
niveau en een manier van leren die bij jou past. Op die manier 
kun jij mooie prestaties neerzetten en jezelf ontwikkelen tot wie 
je wilt zijn.
 
We zijn in augustus 2018 gestart en heel trots op wat we  
bereikt hebben in de eerste twee schooljaren. Er hangt een 
fijne sfeer en ons slagingspercentage, van gemiddeld 98 
procent, ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Onze  
leerlingen en docenten voelen zich thuis op de Revius MAVO.  

We hebben zin om de school verder te ontwikkelen. Wil je 
onze school in het echt bekijken? Kom dan naar onze open 
dag, lesjesmiddag, voorlichtingsavond of informatieavond.  
Je bent van harte welkom!

Timo Nuijten
Directeur Revius MAVO & Reviuslyceum

ZELF ZIEN? 
DE OPEN AVOND IS OP 1 FEBRUARI

Welkom



Misschien weet je al precies wat je later wilt worden. Maar 
het is ook heel normaal als je nog geen idee hebt of nog 
een paar keer van idee verandert. Op de Revius MAVO 
hebben wij een droom: we willen alle leerlingen een 
goede voorbereiding bieden op het vervolgonderwijs. 
Hierbij houden we rekening met jouw interesses en 
mogelijkheden. Dat is een mooie droom. Wij realiseren  
ons dat “dromen over”, vaak “hard werken aan” betekent. 
Die uitdaging gaan we graag met jou aan, zodat jij het 
beste uit jezelf kunt halen!

Werken aan je 
droom

“THUIS HEB IK GEEN HUISWERK MEER,  
WANT DAT MAAK IK IN HET KWT-UUR”

Sofia



We richten onze blik niet alleen op Maassluis, maar 
ook op Nederland, Europa en de rest van de wereld. 
Internationalisering krijgt bij ons dan ook veel aandacht. 
Wij willen elke leerling de kans geven om deel te nemen 
aan een of meerdere internationaliseringsactiviteiten. 
De komende jaren werken we aan een uitdagend 
programma waarbij je, als je dat wilt, op reis kunt 
gaan naar het buitenland of kunt deelnemen aan een 
uitwisseling. Ook zijn we op zoek naar scholen in het 
buitenland waarmee we kunnen samenwerken.

Internationalisering

           “HET IS EEN HEEL FIJNE EN        
               GOED GEREGELDE SCHOOL.     
           OOK ZEKER ALS JE INSTROOMT    
  WORD JE GOED OPGEVANGEN EN 
VERVOLGENS VERDER GEHOLPEN. 
  EN DOORDAT HET WAT   
         KLEINSCHALIGER IS BOUW 
              JE MET DE DOCENTEN 
           VAAK EEN BETERE BAND OP.”

Julia



Talent-
ontwikkeling
Bij ons op school is er ruimte om je talent te 
ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat jij leert wat 
je allemaal kunt en waar je echt goed in bent. Het gaat 
om jouw toekomst en die kun je zelf al een beetje 
sturen. We vinden dat een school meer moet zijn 
dan een leerfabriek. Je moet je thuis voelen, kansen 
krijgen, jezelf kunnen uitdagen, maar ook kunnen 
ontspannen. We hopen dat je jezelf bij ons beter leert 
kennen. 

In de sportklas maak je kennis met verschillende 
sporten zoals waterskiën, tennis, squash, zwemmen, 
skiën, klimmen, skaten, schaatsen, fitness, 
zelfverdediging, handbal en meer. Lijkt dit je leuk? 
Dan is de sportklas iets voor jou!  

De sportklas

De kunstklas
In de kunsklas ben je creatief bezig. Je maakt 
kennis met muziek, theater en dans. Wil jij je hierin 
graag verder ontwikkelen? Meld je dan aan voor de 
Kunstklas.



De prettige sfeer bij ons op school zorgt ervoor dat 
je je thuis voelt. Met elkaar zorgen we voor een fijn 
schoolklimaat waarbij iedereen zich prettig voelt. 

Mentor: 
Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor is 
jouw persoonlijke begeleider en het eerste contact 
tussen school en thuis. 

Pedagogisch toezichthouder: 
Van ’s morgens vroeg tot na het laatste lesuur 
is onze pedagogisch toezichthouder aanwezig 
op school. Bij hem kun je terecht om lekker te 
ontspannen of -meer serieus- als je je verhaal 
kwijt wilt. Ook kan hij helpen met het plannen en 
organiseren van je huiswerk. 

Ondersteuningsteam: 
In specifieke en/of lastige situaties staat  
ons ondersteuningsteam voor je klaar.  
De zorgcoördinator kijkt hoe we je het 
beste kunnen helpen.

Veilige leer-
omgeving

Vanaf klas 1 werk je met je eigen iPad. Dat is handig. 
Onze docenten hebben veel digitaal lesmateriaal 
ontwikkeld waar je op ieder moment gebruik 
van kan maken. Zo leer je digitaal werken met de 
(online) lesstof die je altijd bij de hand hebt. Met 
behulp van de iPad kun je opdrachten maken, 
luisteroefeningen doen en instructiefilmpjes kijken 
in verschillende apps. Werken met de iPad is 
geen doel op zich, maar het kan je wel helpen bij 
het leren. We kunnen zo de lesstof beter op jou 
afstemmen en het maakt het leren uitdagender.

Je eigen iPad

“DE REVIUS MAVO IS EEN LEUKE 
EN BETROKKEN SCHOOL. HET IS 
EEN PLEK WAAR JE JE VEILIG KAN 
VOELEN EN LOL KUNT MAKEN. 
KORTOM EEN TOP SCHOOL!”

Luna



Elke dag staat tussen 11.45 en 12.30 uur 
KeuzeWerkTijd (KWT) op je rooster. Tijdens dit lesuur 
mag je zelf kiezen bij welke docent je gaat zitten en 
welk werk je gaat maken. De groepen zijn tijdens deze 
lesuren kleiner, zodat je meer kans hebt om je vragen 
te stellen. Leerlingen die hun schoolwerk zelfstandig 
plannen en organiseren kunnen dit in de stilteruimte 
doen. Als je je tijd goed gebruikt hoef je thuis niet 
veel meer te doen aan je huiswerk. We bieden ook 
ondersteuning voor taal- en studievaardigheden. Dit 
aanbod breiden we de komende jaren nog verder uit.   

Opstroom

Keuzewerktijd

We werken nauw samen met het Reviuslyceum. Veel 
van onze docenten werken op beide locaties en weten 
wat nodig is om op te kunnen stromen. We houden 
gedurende het jaar in de gaten of er mogelijkheden zijn 
om tussentijds op te stromen. 
Gaat het je makkelijk 
af en wil je een stap 
maken, dan helpen  
wij jou bij deze  
uitdaging!

                 “IK VIND HET ERG FIJN 
DAT DE DOCENTEN DUIDELIJK ZIJN OVER 
     WAT ZE VAN JE VERWACHTEN 
EN WAT JE MOET DOEN.”

Sofia



Belangrijke data 
LESBEZOEK GROEP 8
dinsdagmiddag 24 november 2020  
van 12.45 - 15.30 uur

VOORLICHTINGSAVOND VOOR OUDERS 
VAN GROEP 8 LEERLINGEN
maandag 14 december 2020 
van 19.00 - 20.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)

OPEN AVOND
maandagavond 1 februari 2021 van 19.00 - 21.00 uur

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

Toelating
Voor toelating tot klas 1 is een advies van de 
basisschool met mavo of tl daarin nodig. De 
leerling mag geen achterstanden hebben op taal- 
en rekenvaardigheden en moet beschikken over 
een goede motivatie. Bij tussentijdse opstroom 
wordt altijd aanvullend onderzoek uitgevoerd. De 
toelatingsprocedure staat ook beschreven op onze 
website.

Aanmeldingsprocedure
Je kunt het inschrijfformulier vanaf 1 februari 2021 
digitaal invullen op onze website:
www.lentiz.nl/revius-mavo.  

...en nog wat informatie voor je ouders

ZELF ZIEN? 
DE OPEN AVOND IS OP 1 FEBRUARI

BEZOEKADRES:
Kastanjedal 2
3142 AP Maassluis

MEER INFORMATIE:
T (010) 591 58 83
E reviusmavo@lentiz.nl
I www.lentiz.nl/revius-mavo

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


