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Lentiz | Revius MAVO
Een thuis voor toekomstmakers!
Mavo

Een échte MAVO in Maassluis
In augustus 2018 zijn we gestart als nieuwe 
mavo-school in Maassluis. We hebben nu 
twee fantastische jaren achter de rug, waarin 
we samen met de leerlingen hard hebben 
gewerkt aan een fijne sfeer en goede kwaliteit 
van ons onderwijs. We maken gebruik van de 
kennis van verschillende scholen om ons heen 
om dé school voor leerlingen met een mavo 
(vmbo-tl)-advies in Maassluis te zijn. De Revius 
MAVO biedt een uitstekende voorbereiding op 
het mbo, maar als je later verder wilt naar de 
havo kan dat natuurlijk ook. Zo kun je in het 
examenjaar zeven vakken kiezen. Veel van onze 
docenten werken ook op het Reviuslyceum. Zij 
weten wat je nodig hebt om op een niveau 
hoger ook te kunnen slagen en kunnen je 
helpen als je meer uitdaging zoekt.

Leren over wie je bent en wat je kan
Bij ons op school is er ruimte voor talent-
ontwikkeling. 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. 
Onze school is meer dan alleen een plek voor 
kennisoverdracht. We willen dat je je bij ons 
thuis voelt, kansen krijgt, jezelf kunt uitdagen, 
jezelf kunt verwonderen, maar ook kunt 
ontspannen. Hiermee zorgen we ervoor dat je 
jezelf beter leert kennen en dat je antwoordt 
leert geven op de vragen: wie ben ik, wat kan 
ik, wat wil ik?

Persoonlijk
We zijn een kleinschalige school met ca. 120 
leerlingen en kennen elk kind. We werken 
samen met jou en je ouders in een prettige 
sfeer en door middel van gestructureerde 
begeleiding. Wij bieden jou uitdagend 
onderwijs op hoog niveau en een manier van 
leren die bij jou past, zodat je mooie prestaties 
neerzet waar je trots op kunt zijn.

Zelf leren kiezen
Goed kunnen samenwerken en leren kiezen 
zijn vaardigheden waar je de rest van je leven 
profijt van hebt. We oefenen hier veel mee in de 
lessen en bij praktijkopdrachten. We maken je 
bewust van de gevolgen van je eigen handelen 
voor jezelf en voor anderen. Zo leren we je 
met vertrouwen je eigen keuzes in een snel 
veranderende omgeving te maken. 
Tijdens de KeuzeWerkTijd-uren (KWT) kun je 

zelf kiezen bij welke vakdocent je jouw lessen 
wilt volgen. Daarbij bepaal je zelf of je huiswerk 
wilt maken of dat je juist extra ondersteuning 
voor een bepaald vak wilt hebben.

Digitalisering
Tijdens de lessen stimuleren we jouw 
ontwikkeling op het gebied van digitale 
vaardigheden. We begeleiden je bij het maken 
van de juiste keuzes om hiermee om te gaan. 
Zo kun je optimaal leren en ben je klaar voor de 
(digitale) toekomst.

De Revius MAVO is, net als het Reviuslyceum, een school waar het om jou gaat. In een 
kleinschalige omgeving hebben we oog voor elke leerling. Persoonlijke ontwikkeling 
vinden wij erg belangrijk. We richten ons niet alleen op de directe omgeving, maar 
ook op Nederland en de rest van de wereld. Dit zie je terug in allerlei activiteiten die 
we ondernemen met elkaar.

Bezoekadres

Kastanjedal 2
3142 AP Maassluis
 
Meer info

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

aanMelden

•  maandag 15 maart 2021  
van 18.30 - 20.30 uur

•  woensdag 17 maart 2021 
van 15.00 - 17.30 uur  
en van 18.30 - 20.30 uur

LESBEZOEK
dinsdag 24 november 2020

van 13.00 tot 16.00 uur

voor groep 8-leerlingen

VOORLICHTINGSAVOND

maandag 14 december 2021

van 19.00 tot 20.00 uur

voor ouders van groep 8-leerlingen

OPEN AVOND
maandag 1 februari 2021

van 19.00 tot 21.00 uur

voor leerlingen en ouders


