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Toelating
Voor het aanmelden van uw kind is het advies van de basisschool leidend. Voor een  
plaatsing op de Revius MAVO moet er minimaal mavo in het advies voorkomen. 

Over toelating beslist de toelatingscommissie. Deze wordt gevormd door de directeur 
en de beide teamleiders. De ondersteuningsspecialist, de zorgcoördinator en de decaan 
adviseren. Bij tussentijdse opstroom wordt altijd een intelligentieonderzoek gedaan.

De schoolkosten
Voor het allergrootste deel is het onderwijs voor ouders ‘gratis’. Voor enkele onderdelen 
vraagt de Revius MAVO een eigen bijdrage die per leerjaar verschilt. In de schoolgids kunt 
u meer informatie over de schoolkosten vinden.
 
Internationalisering
In leerjaar 3 gaan de leerlingen van de Revius MAVO op een internationale reis. Daarnaast 
besteden we bij verschillende vakken aandacht aan wereldburgerschap. 

Respect, tolerantie en een open houding zijn kernbegrippen als het gaat over wereld-
burgerschap. Leerkrachten geven vakken vanuit een bepaalde visie. Als zij dat doen vanuit 
het idee dat hun leerlingen wereldburgers zijn of worden, scheppen zij een omgeving 
waarin leerlingen zich steeds respectvoller, toleranter en meer open gedragen. Door de 
ervaringen die de leerlingen opdoen in de klas, krijgen zij een bepaalde houding die 
zij hopelijk ook buiten het klaslokaal aannemen. Voorleven is daarbij belangrijk: actions 
speak louder than words.

Dubbel advies
Leerlingen met een kbl-/mavo- advies worden in een reguliere mavo-klas geplaatst.
Na 1 jaar wordt gekeken welk niveau het beste bij de leerling past. In de klassen voor 
leerlingen met een dubbel advies wordt op het hoogst aangegeven niveau lesgegeven.

Aanmeldingsprocedure
Vanaf 1 februari kunt u uw kind via de website inschrijven voor een aanmeldingsgesprek. 
Vervolgens ontvangt u van ons een definitieve uitnodiging. U kunt voorafgaand aan 
het aanmeldingsgesprek alvast alle formulieren invullen, zodat er veel tijd is voor een 
persoonlijk gesprek. Deze formulieren zijn vanaf 1 februari via de website te downloaden. 
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