


Welkom bij de Revius MAVO
Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Leuk 
en spannend! Samen met het Reviuslyceum zijn wij 
dé school van Maassluis. Lees snel verder over onze 
school, welke projecten we doen én welke uitdagingen 
we je bieden. 

Op onze kleine, groeiende school zitten ongeveer 200 
leerlingen en er werken 30 medewerkers. We geven 
jou uitdagend onderwijs op hoog niveau en je kunt bij 
ons leren op een manier die bij je past. We vinden het 
niet alleen belangrijk dat je je diploma behaalt. 
Wij helpen je ook om je kwaliteiten te ontdekken en 
waar jij het verschil kan maken. Bij ons komen kennen, 
kunnen, lol maken en ontwikkeling samen.

Wil je meer weten? Kom gerust langs tijdens onze 
open avond of maak een afspraak!

Timo Nuijten
Directeur Revius MAVO & Reviuslyceum
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Welkom
Een thuis voor 
Toekomstmakers
Weet jij al hoe de toekomst eruitziet? Kunnen we later 
informatie in onze hersenen downloaden en eten we vlees 
dat zo geprint wordt? 

Op de Revius MAVO kijken we naar de toekomst. We 
kennen elkaar en weten wat we van elkaar kunnen 
verwachten. We geven jou persoonlijke aandacht en
gestructureerde begeleiding. We stimuleren je om het 
beste uit jezelf te halen en stomen je klaar voor de
dag van morgen. Zo sta jij straks stevig met twee benen in 
de maatschappij. 

Bij ons krijg je de kans om te groeien en jezelf te 
ontwikkelen. Want als toekomstmaker is het belangrijk 
dat jij goed weet wie je bent, wat je kan en wat je wilt. 
We weten nog niet alles over de toekomst, maar één 
ding is zeker: samen kunnen we de toekomst maken!



Een schooldag Een veilige 
leeromgeving
Om met plezier naar school te gaan, is een veilige 
leeromgeving erg belangrijk. Respect voor elkaar, voor 
anderen en voor de omgeving staat hierbij centraal.

Mentor
Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor is jouw 
persoonlijke begeleider en het eerste contact tussen 
school en thuis. De mentor helpt je bij het wennen aan de 
school en de klas, begeleid je bij het leren en is het eerste 
aanspreekpunt voor ouders.

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 als je je 
verhaal kwijt wilt. Ook kan hij helpen met het plannen en 
organiseren van je huiswerk. 

Ondersteuningsteam 
Als je extra hulp nodig hebt bij het leren, staat het 
ondersteuningsteam voor je klaar. Dit team helpt 
bijvoorbeeld bij dyslexie en dyscalculie, maar ook bij 
andere zorgvragen. Je kunt bij ons ook trainingen volgen 
op het gebied van sociale vaardigheden of faalangst. 

KeuzeWerkTijd (KWT) is een dagelijks lesuur waarin 
je zelf mag kiezen bij welke docent je wilt gaan zitten. 
Je kunt in dit uur zelfstandig huiswerk maken of extra 
ondersteuning vragen. Als je goed plant, heb je thuis 
weinig huiswerk. Op verschillende momenten in het 
jaar kun je tijdens het KWT-uur ook kiezen voor een 
uitdagende workshop en presentatie.

08.30  -  09.15 uur  - Nederlands

09.15  -  10.00 uur  - aardrijkskunde

10.00  -  10.45 uur  - wiskunde

10.45  -  11.00 uur  - pauze

11.00  -  11.45 uur  - biologie

11.45  -  12.30 uur  - KeuzeWerkTijd

12.30  -  13.00 uur  - pauze

13.00  -  13.45 uur  - gym

13.45  -  14.30 uur  - gym

Een voorbeeldrooster

Je start normaal gesproken om 08.30 uur. De vakken die 
je krijgt verschillen per dag.  In klas 1 streven we ernaar 
dat je uiterlijk om 15.15 uur klaar bent. Na de laatste les 
gaan de meeste leerlingen naar huis. Als je het fijn vindt 
om op school te blijven 
voor ontspanning of het 
maken van huiswerk, 
mag dat natuurlijk ook.



Vanaf klas 1 werk je met je eigen iPad. Je maakt 
je opdrachten, doet luisteroefeningen en bekijkt 
instructiefilmpjes in verschillende apps. Werken met 
de iPad is geen doel op zich, maar 
we kunnen zo wel de lesstof beter 
op jou afstemmen en het maakt het 
leren uitdagender.

Digitalisering

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, je 
talenten ontwikkelen door jezelf uit te dagen, maar je 
ook kunnen ontspannen. 

Als blijkt dat je meer aankan, is er de mogelijkheid om 
op te stromen naar het Reviuslyceum. Ook doen ieder 
jaar enkele leerlingen vervroegd examen. Doordat veel 
van onze docenten op beide locaties werken, weten we 
precies wat nodig is, om deze stap te kunnen maken. 

Talentontwikkeling

Internationalisering

OPEN AVOND
30 januari

We kijken niet alleen naar Maassluis, maar 
ook op Nederland, Europa en de rest van de 
wereld. We besteden dan ook veel aandacht aan 
internationalisering. Iedere 
leerling krijgt de kans 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. 



Belangrijke data 

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 onder voorbehoud. 
Eventuele wijzigingen worden via onze website en social media gecommuniceerd.

Naar de Revius MAVO?
Als je van de basisschool een advies met mavo of tl 
hebt gekregen, ben je bij ons van harte welkom.  
Je mag geen achterstanden hebben op taal- en
rekenvaardigheden en we willen graag dat je 
gemotiveerd bent!

Je kunt je vanaf 1 februari via onze website 
aanmelden. Hier kun je ook ook terecht voor meer 
informatie over toelating en de aanmeldprocedure. 

LESBEZOEK LEERLINGEN GROEP 8
dinsdag 22 november 2022  
van 12.45 – 15.30 uur

VOORLICHTINGSAVOND VOOR OUDERS 
VAN GROEP 8 LEERLINGEN
woensdag 11 januari 2023 
van 19.00 - 20.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)

OPEN AVOND
maandag 30 januari 2023 van 19.00 - 21.00 uur

AANMELDING
maandag 13 maart 2023 van 18.30 - 20.30 uur en  
woensdag 15 maart 2023 van 15.00 - 17.30 uur en 
18.30 - 20.30 uur


