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Het Revius CV
Je gaat naar de mavo, de havo of het vwo en in de bovenbouw kies je een profiel. Zo houden
we rekening met je niveau en je talenten. Er is echter zoveel meer dat we niet in een strak
schoolprogramma kunnen gieten en dat we je toch graag aanbieden. In dit boekje lees je wat
er in ons Plusprogramma te doen is. Het zijn activiteiten op het gebied van kennis,
creativiteit, sport, vaardigheden en ondernemen. Voor ieder wat wils. Sommige activiteiten
richten zich op één jaarlaag, andere – zoals bijvoorbeeld bèta-excellent – bieden we voor elk
niveau van de eerste tot de zesde klas aan.
Het mooie aan het Plusprogramma is, dat je een kant van jezelf ontwikkelt die goed bij je
past, dat je nieuwe mensen leert kennen en dat je er een stuk zelfstandiger door wordt. Het is
wel zaak dat je je verantwoording neemt en ervoor zorgt dat je reguliere schoolwerk er niet
onder lijdt.
Al je plusactiviteiten verzamel je digitaal in het Revius CV. Aan het eind van je opleiding krijg
je dat CV mee als een hopelijk indrukwekkend getuigschrift van je extra bezigheden tijdens je
middelbare schoolloopbaan. Er zijn nu al leerlingen, die makkelijker bij een vervolgopleiding
binnenkomen, vanwege hun inzet in ons plusprogramma. Omdat opleidingen steeds meer
zelf kiezen wie ze wel en niet toelaten, neemt het belang van een mooi CV toe. Elk jaar in juni
vragen wij je waar je dat jaar aan mee hebt gedaan.
Een groot aantal activiteiten gaat in P2 van start. Daarvoor kun je je via het inschrijfformulier
opgeven. Je kunt ook altijd de docent rechtstreeks de docent, die in het programma staat,
benaderen. Dat doe je door @reviusdoorn.nl achter zijn voorletter en naam te typen. Veel
projecten verzorgen naast de summiere samenvatting in dit boekje een eigen
voorlichtingsronde. We zijn benieuwd naar je keuze(s).
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Bèta-excellent
Bèta-excellent is er voor leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken op het brede
vlak van biologie, techniek, wiskunde, natuurkunde of scheikunde. Als je meedoet, besteed je
zo’n 1 à 2 uur per week aan projecten over bijvoorbeeld het bewijs van de stelling van
Pythagoras, het bouwen van vliegtuigen, de kennis van hersenen, het programmeren van
robots of over schoon drinkwater. Bèta-excellent staat open voor alle leerlingen van mavo,
havo of vwo van klas 1 t/m 6. Dit jaar is de openingsbijeenkomst op 26 oktober. Aanmelden
hiervoor kan bij mevrouw A. Wammes, ook kun je bij haar meer informatie krijgen.
Een aantal van de bèta-excellentleerlingen in klas 1/2, in H3/V3 of in V4 kunnen zich elk jaar
één of twee dagen bezighouden met een van de thema’s die de Universiteit Utrecht en de
Hogeschool Utrecht op hun Campus aanbieden. Eén voorbeeld is de anatomie, chemie en
microbiologie van de spijsvertering. Bij deze workshop wordt gekeken naar de verschillen van
het maagdarmkanaal bij dieren en mensen, naar de plek waar we voedsel verteren en wat de
rol is van darmbacteriën. Een wetenschapper geeft uitleg en beantwoordt vragen. Zo zijn er
meer boeiende onderwerpen.
Bèta - Junior Med School – voor leerlingen met interesse in geneeskunde
Elk jaar mag het Revius Lyceum 2 leerlingen voordragen voor de Junior Med School van de
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op de site van de Junior Med School staat daarover het
volgende:

V4 leerlingen met een N-profiel krijgen hier extra informatie over. Als je hiervoor in
aanmerking wilt komen, kun je je opgeven bij mevrouw G. Bosma
Boekhouden - Associatie-examen Basiskennis Boekhouden/Elementair Boekhouden
Boekhouden is een onderdeel van M&O in V5. Boekhouden vergroot het inzicht in de
financiële structuur van een bedrijf of organisatie. Los van boekhouden op school bestaat er
de mogelijkheid om deel te nemen aan het examen Basiskennis Boekhouden/Elementair
Boekhouden (BKB) van de Associatie van praktijkexamens. Dit levert een landelijk erkend
diploma op. BKB is een mooie voorbereiding op (bedrijfs)economische en bedrijfskundige
vervolgopleidingen met mogelijkheid tot vrijstellingen bij enkele bekende opleidingen als
NIVRA/Nyenrode.
BKB staat ook open voor leerlingen die niet behoren tot V5 M&O. Het verdient dan wel
aanbeveling om de lessen te volgen die speciaal voor de examendeelnemers worden
aangeboden (1 uur per week, te beginnen op maandag 25 september of dinsdag 26
september).
Het eerstvolgende examen vindt plaats in maart. Tevens is er nog een mogelijkheid om in
mei het examen af te leggen. Informatie is verkrijgbaar bij de heer P. Faessen. Informatie
over het examen vind je op www.associatie.nl.
2

Club des Francophones
Gezellig kletsen met een aantal goed Franssprekende Revianen? Ongemerkt het niveau van
je spreektaal verbeteren of op peil houden? We komen ongeveer eens in de een à twee
maanden bij elkaar om iets lekkers te eten, te drinken, bij te praten of misschien samen een
Franse film te kijken, maar vooral voor veel gezelligheid! Meld je gerust aan bij mevrouw
M. Tates, op maandag, dinsdag en donderdag te vinden op het π-plein.

Debatteam
Het Revius Lyceum staat al jaren bekend om
zijn sterke debatteam. Uit alle jaarlagen
komen onze debaters. Leerlingen bereiden
zich voor op verschillende Nederlands- en
Engelstalige debatwedstrijden en
conferenties in binnen- en buitenland. Een
debatteam richt zich op een bepaald type
debat met een eigen captain. Leerlingen
melden zich aan bij de coördinatoren of de
captains als zij met een bepaald debat willen
meedoen. Na een aantal trainingen stelt de teamcaptain het uiteindelijke team samen.
Belangrijke conferenties en wedstrijden zijn:
• het Model European Parliament (MEP)
• het Model United Nations (MUN)
• het European Youth Parliament (EYP)
• Op weg naar het Lagerhuis
• het Nederlands Debat kampioenschap
• het Nationaal Jeugddebat
• de Benelux Debat competitie
• het NK VMBO (mevr. K. Elzinga)
• het Unicef Kinderrechten Debattoernooi
We kunnen aan zoveel wedstrijden deelnemen, omdat we met velen zijn en keihard oefenen.
We zijn verdeeld in een Engelse en een Nederlandse afdeling die elk geleid wordt door een
eigen President. Onze debaters regelen alles zelf: training, inschrijving, feedback, vervoer
enz. Dat maakt het team zo sterk. Je kunt ook meedoen als je nog in de onderbouw zit.
Aanmelding kan het hele jaar door bij mevrouw E. Schaftenaar of mijnheer J. Marijne.
Duits – Vertaalwedstrijd
De Deutsche internationale Schule Den Haag (DISDH) organiseert elk jaar een
vertaalwedstrijd, waarin je een Duitse literaire tekst van één pagina in goed en mooi
Nederlands vertaalt. Het tweede deel van de opdracht is een creatieve opdracht van honderd
woorden die betrekking heeft op de literaire tekst. Deelnemers zijn leerlingen uit de hoogste
klassen van havo en vwo. Inzendingen moeten begin februari 2017 binnen zijn. De
hoofdprijswinnaar krijgt een taalcursus in en de volgende twee prijswinnaars een reis naar
Duitsland. Overleg je deelname met je docent Duits.
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Duits – Goethe Zertifikat
Als je goed bent in Duits is het halen van een internationaal erkend certificaat een prachtige
uitdaging. Je bereidt je in de loop van het jaar voor op het externe examen. Je hebt daarbij
regelmatig contact met de docent om je vragen te bespreken, om af te spreken wat je gaat
doen en om het mondeling te oefenen. Een deel kun je in de Duitse les voorbereiden. Je kunt
tot aan het begin van P2 starten. Wij bieden een voorbereidingstraject voor niveau A2, dat is
na ongeveer 1 jaar Duits, B1 en B2 dat is na ongeveer twee/drie jaar Duits en C1, dat is na
drie/vier jaar Duits. Kosten voor examen en lesmateriaal zijn voor eigen rekening. Er zijn al
verschillende leerlingen die dit traject succesvol hebben doorlopen.
Informatie is te verkrijgen bij mevrouw A. Dijkland.
Engels – Cambridge voor Mavo 3 / Havo 4
Wie wat Engels betreft een extra uitdaging zoekt, kan zich voorbereiden op een van de
Cambridge Certificaten. Als je de stof goed aankunt, spreek je met je docent af dat je in een
hoger tempo door de stof gaat om tijd vrij te maken om je op het Cambridge examen voor te
bereiden. Dat doe je zelfstandig, maar je krijgt wel wekelijkse buiten lestijd begeleiding om je
vorderingen door te nemen en feedback te krijgen. Dit traject richt zich op ondernemende
mavisten en havisten, die al over een goede basis beschikken. Je doet eerst een niveautest
om het startpunt te bepalen. We starten in P2. Kosten voor examen en lesmateriaal zijn voor
eigen rekening. Informatie is in te winnen bij mevrouw S. Hoeben.
Extra vak in de vrije ruimte
Leerlingen op het vwo met ambitie kunnen in de bovenbouw een extra vak volgen. Dat kan
elk vak zijn dat we aanbieden, alleen de combinatie van Muziek en Tekenen lukt
roostertechnisch niet. Het extra vak volg je in principe tot aan het examen. Op deze manier
houd je bij de keuze van je vervolgstudie meer opties open. Bovendien is het een sterk punt
op je CV. Bij je profielkeuze in de derde klas maak je kenbaar of je voor het extra vak vanaf
klas 4 wilt gaan. Er is hierop één uitzondering: Natuur, Leven en Technologie (NLT). Dat start
pas in de 5e klas. Hiervoor kun je je daarom nog in klas 4 aanmelden. De voorwaarde bij dit
alles is dat je gemiddeld boven een 6,5 scoort en er moet plek zijn in de klas.
Frans - Delf Scolaire
Als je goed bent in Frans is het halen van een internationaal erkend certificaat een prachtige
uitdaging. Je bereidt je in de loop van het jaar voor op het externe examen. Je hebt daarbij
regelmatig contact met de docent om je vragen te bespreken, om af te spreken wat je gaat
doen en om het mondeling te oefenen. Een deel kun je in de Franse les voorbereiden. Je kunt
tot aan het begin van P2 starten. Wij bieden een voorbereidingstraject voor niveau A2, B1 en
B2, dat is na ongeveer anderhalf jaar Frans. Kosten voor examen en lesmateriaal zijn voor
eigen rekening. Er is al een stevige groep Revianen die een Delf Scolaire certificaat gehaald
heeft. Informatie is te verkrijgen bij mevrouw C. van Verschuer.

4

GAST!
GAST! is de afkorting voor Grafische vormgeving, Activiteiten, Schoolfeesten en Techniek.
Gedurende het jaar organiseert GAST! veel feesten. Denk hierbij aan het brugklasfeest en het
eindfeest. Om deze feesten te organiseren zijn er altijd veel leerlingen achter de schermen
actief. Zo werken zij onder meer aan posters om het feest te promoten, maar ze bedenken
ook hoe het feest vormgegeven wordt en verzorgen licht en geluid, maar ook garderobe
draaien, kaartjes of drankmuntjes verkopen hoort erbij.
Ook bij andere schoolactiviteiten zoals musicals of toneelvoorstellingen helpen GAST!leerlingen mee. GAST! heeft namelijk een eigen techniekclub die er bij zulke gelegenheden
voor zorgt dat de verlichting goed werkt, de muziek het doet en de juiste beelden verschijnen.
Wij zijn gedurende het hele jaar op zoek naar mensen die ons gezellige team willen
versterken. Lijkt het jou leuk om te helpen bij feesten, om een taak in ons promotieteam te
krijgen of te helpen in de techniek crew? Meld je dan nu aan bij Celine van de Koot
(celinevandekoot@reviaandoorn.nl) of Merel Tomassen (mereltomassen@reviaandoorn.nl).
We hopen van jou te horen!
High Rope-Project
Op ons terrein staan prachtige beuken. Daartussen ontstaat stap voor stap een klimpark. Elk
nieuw onderdeel begint met een ontwerpfase, daarna volgt de uitvoering. Er komt veel bij
kijken als je een uitdagend, maar ook veilig parcours wilt bouwen. Iedereen die zin heeft
daaraan mee te werken kan zich het hele jaar door opgeven bij mijnheer J. de Haas.
Junior EP Ambassador
Altijd al ambassadeur willen worden? Dit is je kans! Je zit in havo 4 of vwo 4 en je wil meer
weten over de Europese Unie? Je wil meedenken over EU projecten van het Revius en vooral
ook meedoen? Lees dan verder! Het Revius Lyceum is een European Parliament Ambassador
School (EPAS) . Dat kun je merken aan alle activiteiten en projecten rond de Europese Unie.
Bij een Ambassador school horen ambassadeurs en die zijn er ook, de Junior European
Parliament Ambassadors (JEPA’s). Zij denken mee over de verschillende Europaprojecten en
ondersteunen die, zorgen voor publiciteit in en buiten de school bijvoorbeeld tijdens de Open
Avond, verzamelen kennis over de EU en discussiëren over actuele EU onderwerpen.
Er zijn meer European Parliament Ambassador scholen in Nederland en in andere EU landen.
In ieder geval één maal per jaar vindt er in Nederland een landelijke JEPA-dag plaats en
waarschijnlijk ook een in een van de andere EU landen. Zo’n dag staat uiteraard in het teken
van de EU en het contact leggen met JEPA's van andere scholen. De kans is bovendien groot
dat je door het Europees Parlement in Straatsburg wordt uitgenodigd om voor een dag in de
rol van een Europarlementariër te kruipen en op die manier te ervaren hoe het er in het
Europees Parlement aan toe gaat en wat het werk van een Europarlementariër inhoudt
(Euroscola). We koppelen daar gelijk een bezoek aan de Raad van Europa (geen EU
instelling) aan vast. Daarnaast bezoeken we Europol of Eurojust en zo mogelijk nog meer.
Brussel staat ook op de planning…. Natuurlijk staat dat goed op jouw CV! Het is een hele
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leuke en leerzame plusactiviteit die relatief weinig tijd in beslag neemt maar jou veel
oplevert! JEPA’s komen gemiddeld één maal per drie à vier weken bij elkaar. Er zijn in
principe geen kosten aan deelname verbonden, behalve als we op pad gaan en geen subsidie
krijgen. Ambassadorgroepen starten in havo 4 en vwo 4.Heb je belangstelling of wil je meer
informatie, neem dan contact op met mevrouw Wieringa (n.wieringa@reviaandoorn.nl).
Junior-mentor
Een junior-mentor assisteert de brugklasmentor
bij de organisatie en begeleiding van een
brugklas. Nieuwe leerlingen zitten vol vragen,
waar Revianen goed bij kunnen helpen.
De junior-mentor is samen met de mentor het
aanspreekpunt voor bruggers o.a. in de pauze.
Hij helpt ook met het voorbereiden van
het brugklaskamp, mentoractiviteiten,
Sinterklaas, het klassenfeest en is aanwezig bij
I-uren en mentor- of studielessen. In mei 2018 start de werving in de klassen M3, H4, V3 en
V4. Alleen zij kunnen zich inschrijven; er volgt een sollicitatieprocedure. Het junior-mentoraat
start in het schooljaar daarop. Informatie bij mevrouw Hartog of mijnheer Creutzburg.
KAPSTOK 4.0!
‘Dát is een kapstok!’ zo heette vorig jaar de toneel/muziektheaterproductie over het leven van
pubers. Uitgebeeld in toneel, zang en dans door en voor leerlingen van klas 1 tot en met 6 en
docenten. En ook nu zijn we alweer bezig met een voorstelling van de theatergroep Kapstok.
De derde voorstelling alweer.
De voorstelling die voor de zomer al in de maak was, wordt nog voor het einde van 2017
opgevoerd in de nieuwe aula van de school! Komt dat zien!
Maar in het voorjaar van 2018 zijn wij weer op zoek naar spelers voor alweer de vierde
voorstelling van de theatergroep Kapstok! Dus heb jij na het zien van de voorstelling ook zin
gekregen om mee te doen? Geef je dan alvast op zodat jouw plek in het voorjaar
gegarandeerd is! En wie weet, speel jij dan ook binnenkort de sterren van de hemel!
Oud Kapstokleden zijn uiteraard ook weer van harte welkom! Dus:
• Zit jij in de onder- óf bovenbouw?
• Ben je een acteertalent? danstalent? zangtalent? Of alle drie?!
• Ben je tekstvast of improviseur?
• En wil je hier nu eindelijk eens iets mee gaan doen?
Dan ben Jíj degene die Gert en Alexandra zoeken!!!
We zoeken leerlingen die zich herkennen in (één of meerdere van) onderstaande kenmerken:
• houden van toneel spelen/acteren
• goed zijn in zang of dans
• origineel en creatief zijn
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•
•
•

houden van improvisatie of het bewerken van teksten
de crew achter de schermen willen versterken
die nu al barsten van de ideeën!

Repetitietijd: gemiddeld 1,5 tot 2 uur per week plus een paar extra (eventueel uitgeroosterde!)
repetitiemomenten. Ook zul je af en toe in je vrije tijd teksten moeten leren.
Start repetities: eind periode 3/begin periode 4
Optreden(s): onbekend
Opgeven: bij mevrouw A. van Liempdt a.vanliempdt@reviusdoorn.nl
Je mag natuurlijk ook (bijna) altijd binnenlopen bij Gert of Alexandra voor eventuele vragen!
Let wel: je schoolresultaten mogen er niet (of nauwelijks ;-)) onder lijden!
Kerstvoorstelling
Kerstvoorstellingen op het Revius Lyceum kennen een lange traditie. Zowel docenten als
leerlingen spelen en zingen mee in deze altijd indrukwekkende productie, die plaatsvindt op
woensdag en donderdag, 20 en 21 december. De kerstvoorstelling staat is een voorstelling
met muziek en toneel, maar ook dans staat op ons verlangenlijstje. Ieder die een steentje wil
bijdragen aan de uitvoering of wil meehelpen bij het uitdenken van een van de onderdelen is
welkom. Meld je aan voor 11 november. Informatie bij de heer G. Sollie.
Leerlingenraad
Het Revius Lyceum heeft een leerlingenraad waarin uit elke jaarlaag en uit elke afdeling
(MHV) één vertegenwoordiger zitting heeft. Het doel is de belangen van de leerlingen te
behartigen en gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan de schoolleiding over zaken
die voor leerlingen en de school belangrijk zijn. De leden worden aan het begin van het
schooljaar na een campagne gekozen en blijven twee jaar op hun post (met uitzondering van
doublanten). Dit jaar starten we met vertegenwoordigers uit de monitorgroepen. Verdere
informatie vind je in het leerlingenraadstatuut op de website.

Meesterproef
Je sluit je schoolopleiding af met het schrijven van een profielwerkstuk. Op het vwo is daar
een onderzoek aan verbonden. Je kunt ervoor kiezen het onderzoek uit te breiden en meer
dan de voorgeschreven 80 uur te investeren. De ambitie daarbij is het onderzoek mee te
laten dingen naar een ereplaats bij een van de PWS-wedstrijden die verschillende
universiteiten, hogescholen of de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen
(KNAW) uitschrijven. Nominaties versterken je CV. In het verleden zijn al verschillende
Revianen in de prijzen gevallen. Als je hiervoor gaat, geef je dat door aan je PWS-begeleider.
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Monitorgroep
Uit elke klas nemen twee leerlingen vier keer per jaar deel aan gesprekken met de
laagcoördinator. Ze doen dat samen met leerlingen uit de parallelklassen. Ieder die dat
aanspreekt, kan zich hiervoor opgeven. Je voert de gesprekken op persoonlijke titel, maar je
kijkt wel wat er in je klas leeft. De laagcoördinator nodigt deze monitorgroep uit. Beide
partijen dragen thema’s aan. Je kunt je altijd in september opgeven bij je mentor of direct bij
de laagcoördinator.
Olympiades op het Revius
Op het Revius wordt traditioneel elk jaar meegedaan aan de verschillende Olympiades
(‘wedstrijden’). Leerlingen kunnen zich opgeven voor de vakken aardrijkskunde, biologie,
natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Dit schooljaar doen we voor de tweede keer mee met
IJSO (International Junior Science Olympiad). Dit is een Olympiade voor de onderbouw waar
alle exacte disciplines aan bod komen. Elke leerling uit de onderbouw mag meedoen. Van
bèta-excellentleerlingen verwachten we natuurlijk sowieso dat ze zich aanmelden.
De olympiades zullen op school in principe gedurende het 5e en 6e uur worden afgenomen in
de maanden januari en februari 2018. De Aardrijkskunde Olympiade vindt iets later plaats, te
weten in maart 2018. De Olympiades, behalve IJSO, zijn voornamelijk gericht op de
eindexamenleerlingen Havo en VWO. Voorgaande jaren hebben echter aangetoond dat er
ook interesse is uit lagere klassen. Deze interesse wordt door ons toegejuicht!
In onderstaand schema staan de geplande Olympiades:
Olympiade

Datum afname Olympiades

Aanmelden bij docent

IJSO

Dinsdag 27 maart

Dhr. Klijn

Scheikunde

Vrijdag 26 januari (1e en 2e uur)

Mevr. Bosma

Natuurkunde
Biologie

Dinsdag 30 januari
Woensdag 8 februari

Dhr. Nijenhuis
Mevr. Alkema

Wiskunde

Donderdag 1 februari

Mevr. Hofstra

Aardrijkskunde

Vrijdag 9 maart

Dhr. Creemer

Je kunt je tot een week vóór de Olympiade bij de desbetreffende docent (zie schema)
aanmelden. Bij sommige vakken maakt de Olympiade een (verplicht) onderdeel uit van het
PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
De docent heeft indien gewenst oefenmateriaal ter voorbereiding op de Olympiade. De beste
Revianen mogen door naar de volgende ronde, waar gestreden wordt om de nationale titel.
Daarna… ligt de wereld voor je open om ook voor de internationale titel te gaan.
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Russisch
Russisch is een prachtige taal, die een beetje vreemd in onze oren klinkt en bovendien met
andere letters geschreven wordt. In de module Russisch leer je sowieso het Russisch schrift
te lezen en allerlei minigesprekjes te voeren. Verder is er veel aandacht voor het leven in
Rusland en voor de cultuur. Je luistert naar liedjes, kijkt naar filmpjes en je krijgt veel
boeiends te horen over dit grootste land ter wereld.
Informatie bij mevrouw N. Elizbaryan
Slam-poetry - Poëzie en muziek-festival?/!
Ons nieuwe gebouw biedt binnen en buiten veel mooie plekken voor bijzondere activiteiten.
Eén daarvan zou een festival kunnen zijn waarbij aansprekende en gesproken gedichten en
muziek centraal staan. Iets als een “Nacht van de poëzie” of iets heel anders. De
mogelijkheden zijn legio, nu de ingevulde ideeën en de deelnemers nog. Spreekt dit je aan,
meld je dan snel bij dhr. H. de Winter (vaak in lokaal 1.14) en sta aan de wieg van iets heel
nieuws op het Revius!
Spaans – Dele
Als je al Spaans kunt, maar ook als je nog geen woord spreekt, en je zit in de onderbouw of
als je Spaans in de bovenbouw hebt en je wilt verder in die taal, dan is het halen van een
internationaal erkend certificaat een prachtige uitdaging. Je bereidt je in de loop van het jaar
voor op het externe examen. Je hebt daarbij regelmatig contact met de docent om je vragen
te bespreken, om af te spreken wat je gaat doen en om het mondeling te oefenen. Een deel
kun je in de Spaanse les voorbereiden. Je kunt vanaf P2 starten. Wij bieden een
voorbereidingstraject voor niveau A1, A2 en B1, maar als je niveau hoger is, kan dat ook.
A1 kun je vanaf je eerste jaar Spaans doen en A2/B1 is na ongeveer één jaar mogelijk.
Kosten voor het examen zijn voor eigen rekening, het lesmateriaal krijg je tijdens de training
en er is ook digitaal materiaal beschikbaar. Er zijn al heel wat Revianen die een Dele Examen
succesvol hebben afgerond, zelfs al iemand op niveau C1.
Informatie is te verkrijgen bij mevrouw M. Nieto.
Sporttoernooien
Het aantal toernooien waaraan Revianen meedoen, wisselt per jaar. We zijn in ieder geval
sterk in korfbal, hockey en voetbal. Houd je van sport en wil je deelnemen aan een van de
toernooien binnen school of wil je je krachten meten met teams van andere scholen, houd
dan de publicaties in de gaten en geef je op bij je eigen docent LO. Vind je het leuk iets in de
organisatie van de sporttoernooien te betekenen? Meld je dan aan bij mijnheer J. de Haas

9

De Revius Toneelgroep
Voor brugklassers en tweedeklassers is er “de Revius Toneelgroep”. Elke vrijdagmiddag
oefent en speelt de groep van 14.30 tot 16.00 uur onder leiding van een docent, met
medewerking van een paar leerlingen uit de bovenbouw. De eerste maanden werken we aan
de manieren waarop je teksten kunt brengen, en aan lichaamstaal en improvisatie.
Daarna repeteren we een aantal maanden om tegen het eind van het schooljaar een grote
voorstelling te kunnen spelen. Het ene jaar is dat een bestaand stuk, helemaal toegesneden
op de toneelgroep. Het andere jaar wordt er door de spelers zelf een stuk geschreven na
deskundige instructie daarvoor. Vorig jaar schreef Gerdien Verhoef (de dramadocente die
ook de toneelgroep leidt) speciaal het stuk Geen Shakespeare. Dit jaar zijn de spelers dus
weer zelf aan de beurt! De Revius Toneelgroep begint op vrijdag 27 oktober (14.30uur,
verblijfsruimte Brugklaspaviljoen) met een kennismaking. Daarna kun je beslissen of je
definitief meedoet!
Deelname kost € 5,- per jaar. Daarvan betalen we af en toe een extraatje,
decorbenodigdheden, grime en kleding. De leiding is dit jaar voorlopig in handen van dhr. H.
de Winter.
U-Talent Academie
Wie talent heeft voor de bètavakken kan in V4 solliciteren naar een plek bij de U-Talent
Academie van de Universiteit Utrecht. Op de campus van de Universiteit Utrecht volg je
verdiepende modules, als Elektrische activatie van het hart, Simulaties en games, Kalk en de
levende aarde of Nanotechnologie. Je krijgt colleges van onderzoekers en voert zelf
onderzoek uit in de laboratoria van de universiteit. Je profielwerkstuk (thesis) wordt dan ook
op de universiteit begeleid. Daarnaast ga je in klas 5 op excursie naar Texel, Genève, Oxford
of Grenoble.
Voor het Revius zijn er 7 plekken per jaar. Het certificaat van de U-Talent Academie biedt
toegang tot het honoursprogramma van de UU. Leerlingen uit V4 met een N-profiel krijgen
nog meer informatie over de U-Talent Academie. Daarna kun je je aanmelden voor de
sollicitatieronde bij mevrouw G. Bosma.
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