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Het Revius CV
Of je nou naar de mavo, de havo of het vwo gaat en ongeacht welk profiel je kiest in de
bovenbouw, er is zoveel meer dat we niet in een strak schoolprogramma kunnen gieten en
dat we je toch graag aanbieden. In dit boekje lees je welke plusprogramma’s er zijn. Het zijn
activiteiten op het gebied van creativiteit, sport, vaardigheden, kennis, en ondernemen. Voor
ieder wat wils. Sommige activiteiten bieden we voor elk niveau en van de eerste tot en met
de zesde klas aan. Andere richten zich op één jaarlaag of enkele jaarlagen.
Het mooie aan het Plusprogramma is, dat je een kant van jezelf kan ontwikkelen die goed bij
je past, dat je nieuwe mensen leert kennen en dat je er een stuk zelfstandiger door wordt.
Ook bouw je zo een mooi Revius CV op en dat kan helpen bij toelating voor een opleiding.
Het is natuurlijk 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 getuigschrift van je extra bezigheden tijdens je middelbare
schoolloopbaan. Er zijn nu al leerlingen, die hierdoor makkelijker bij een vervolgopleiding
binnenkomen. Omdat opleidingen steeds vaker zelf kiezen wie ze wel en niet toelaten, neemt
het belang van een mooi CV toe.
Een groot aantal activiteiten gaat in P2 van start. Je kunt ook altijd de docent die in het
programma staat benaderen voor meer informatie. Veel projecten verzorgen naast de
summiere samenvatting in dit boekje een eigen voorlichtingsronde.
Inschrijven kan via de link die je in je mailbox ontvangt tezamen met een digitale versie van
dit boekje.
We zijn benieuwd naar je keuze(s)!
Mevrouw drs. C. van den Berg
rector
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Basis psychologie - voor H4, H5, V4, V5, V6

Wanneer: na de herfstvakantie tot aan de meivakantie
Tussentijds instromen: in overleg
Aantal plaatsen: onbeperkt (minimaal 10)
Meer informatie: bij mevrouw Schmatz v.schmatz@reviusdoorn.nl
Vind je het interessant om na te denken over de emoties en het gedrag van mensen? En vind
je uitspraken als 'Er zit bij hem een steekje los' of 'Zij heeft vast een slechte jeugd gehad' niet
bevredigend? Denk je er misschien zelfs over na om iets met psychologie te gaan studeren?
Dan is dit plusprogramma vast iets voor jou! Je krijgt een introductie over de verschillende
richtingen van de psychologie. Daarnaast lezen we teksten en discussiëren we hierover met
elkaar. Verder heb je de mogelijkheid om je zelfstandig te verdiepen in een onderwerp dat jou
erg boeit en om aan de slag te gaan met proefonderzoeken. Dit plusprogramma kan een
goede voorbereiding zijn op een mogelijke studie (hbo of wo), maar is zeker ook interessant
voor leerlingen die 'gewoon' meer over psychologie te weten willen komen.

Bèta-excellent – voor alle leerlingen (mavo/havo/vwo)

Wanneer: vanaf 27 januari 2022 en de rest van het schooljaar
Tussentijds instromen: mogelijk, na overleg
Aantal plaatsen: onbeperkt
Meer informatie: bij de heer Engelsman m.engelsman@reviusdoorn.nl en mevrouw Prinsse
b.prinsse@reviusdoorn.nl
Bèta-excellent is er voor leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken op het
brede vlak van biologie, 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 álle leerlingen van mavo,
havo of vwo van klas 1 t/m 6. Dit jaar is de openingsbijeenkomst op 27 januari (onder
voorbehoud) en komt er een spreker iets vertellen over zijn of haar werk en gaan we met z’n
allen iets bouwen. In totaal zullen er drie gezamenlijke bijeenkomsten zijn en tussendoor
werk je in een groepje aan een project.
Een aantal van de bèta-excellent leerlingen 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.
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Debatteam – voor alle leerlingen

Wanneer: het hele schooljaar
Tussentijds instromen: mogelijk, na overleg
Aantal plaatsen: onbeperkt( minimaal 10)
Meer informatie: bij
de heer Marijne
j.marijne@reviusdoorn.nl Engelstalige debatten
de heer Ruhe
n.ruhe@reviusdoorn.nl Engelstalige debatten
mevrouw Schouten v.schouten@reviusdoorn.nl Nederlandstalige debatten
Het Revius Lyceum staat al jaren bekend om zijn sterke debatteam. Onze debaters komen uit
alle jaarlagen. 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
• 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.
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Duits – Goethe Zertifikat – voor alle leerlingen
Wanneer: in overleg
Tussentijds instromen: in overleg
Aantal plaatsen: onbeperkt( minimaal 10)
Meer informatie: Narine Elizbaryan
Informatiebijeenkomst: datum wordt nog bekend gemaakt

Als je interesse hebt in de Duitse taal is het halen van een internationaal erkend certificaat
een prachtige uitdaging!
De diploma's van het Goethe-Institut
- verbeteren je kansen op de arbeidsmarkt of voor een stage in een Duitstalig land!
- bieden toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen!
- omvatten alle taalvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken.
Je bereidt je in de loop van het jaar voor op het Goethe examen. Je krijgt daarbij regelmatig
les op afgesproken momenten en je houdt verder contact met de docent om je vragen te
bespreken en om het mondeling te oefenen. Een deel kun je ook in de les Duits voorbereiden.
Je kunt tot aan het begin van P2 starten. Wij bieden een instaptoets om je niveau te bepalen
en een cursus voor verschillende niveaus: voor niveau B1, dat is na ongeveer twee jaar Duits,
voor niveau B2, dat is na ongeveer drie jaar Duits en voor niveau C1, dat is na drie/vier jaar
Duits. De kosten voor het examen en voor aanvullend materiaal zijn voor eigen rekening.
In een informatiebijeenkomst hoor je alles over de Goethe-cursus en kun je al je vragen kwijt!

Engels – Cambridge – voor leerlingen M3/4, H4, V4
Wanneer: P2 vervolgens de rest van het schooljaar
Tussentijds instromen: zeker! maar in overleg
Aantal plaatsen: 10
Meer informatie: bij Kathryn Strange k.strange@reviusdoorn.nl

Wie wat Engels betreft een extra uitdaging zoekt, kan zich voorbereiden op één van de
Cambridge Certificaten (FCE, CAE or CPE). 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
begeleiding, buiten lestijd, om je vorderingen door te nemen en feedback te krijgen.
Dit traject richt zich op ondernemende Mavisten, Havisten en VWO’ers, die al over een goede
basis beschikken. Je doet eerst een niveautest om het startpunt te bepalen. Kosten voor
examen en lesmateriaal zijn voor eigen rekening.
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Frans - Delf Scolaire – voor alle leerlingen die Frans beheersen op A2niveau
Wanneer: starten na de herfstvakantie tot eind mei
Tussentijds instromen: na overleg
Aantal plaatsen: onbeperkt (minimaal 10)
Meer informatie: bij mevrouw Van Laar – a.vanlaar@reviusdoorn.nl

Inhoud: Het DELF is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs en wordt
internationaal erkend. In deze lessen werken we toe naar niveau B1 of B2. We gaan aan de
slag met allerlei taalactiviteiten om de vijf vaardigheden te oefenen: spreken – gesprekken
voeren – luisteren – schrijven – lezen. De lessen zijn volledig in het Frans. We zien elkaar
een uur per twee weken.
Wil je je kennis van het Frans een flinke boost geven en op een andere ‘Franse’ manier de
vaardigheden oefenen? Alors, inscrivez-vous!
Wat wordt er van jou verwacht? Een actieve deelname aan de lessen en veel zin en motivatie
om met meer gemak de Franse taal te begrijpen en te gebruiken. Je kunt op twee manieren
het programma afsluiten: je schrijft je in voor het officiële DELF-examen (kosten €135) of je
sluit de lessen af met een evaluatie op school. Op je diploma komt een vermelding van je
DELF-certificaat.

GAST! – leerlingvereniging – voor alle leerlingen
Wanneer: het hele schooljaar, tijdens feesten, activiteiten e.d.
Tussentijds instromen: nee
Aantal plaatsen: maximaal 15 (minimaal 10)
Meer informatie: bij GAST! mail.gastrevius@gmail.com

Zoals jullie weten, heeft onze school een activiteitencommissie, genaamd GAST! Dit is een
groep leerlingen op school die naast activiteiten ook feesten organiseert. Heb jij leuke ideeën
of zelfs de ambitie om te helpen? Dan is GAST! iets voor jou.
Meld je aan bij mail.gastrevius@gmail.com . Ook voor ideeën en wensen zijn we bereikbaar
via dit mailadres. De groepen waarbij je je kan aanmelden zijn:
• Techniek
• Promo
• Feest
• Nieuwe acties
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Green-team - voor alle leerlingen

Wanneer: week na de tweede week t/m periode 4
Tussentijds instromen: in overleg
Aantal plaatsen: onbeperkt (minimaal 10)
Meer informatie: bij de heer Youssef s.youssef@reviusdoorn.nl
Het Green-team houdt zich bezig met het nog duurzamer maken van onze school en haar
bewoners. Zodat ook jullie, jongeren van nu, straks in een schone omgeving kunnen leven.
We gaan onderzoeken hoe duurzaam het schoolgebouw al is en of er nog wat te verbeteren
valt. We bekijken welke ideeën uitvoerbaar zijn en hoe. Behalve een duurzamer gebouw,
denkt het team ook na over wat beter kan in de omgeving van school en natuurlijk in het
gedrag van de “schoolbewoners”.
Andere thema’s waar we mee bezig gaan, zijn: het verminderen van de berg afval op school,
naar géén afval in de toekomst, hoe kunnen we hernieuwbare energiebronnen aanboren,
kunnen we ons waterverbruik verminderen of misschien zelfs afvalwater hergebruiken, hoe
staat het met vervoer van huis naar school en terug van leerlingen en personeel en kan dat
misschien anders, en wat er verder nog op ons pad komt.

GSA – voor alle leerlingen (mavo/havo/vwo)

Wanneer: Elke eerste woensdag van de maand, het hele jaar door.
Tussentijds instromen: Ja!
Aantal plaatsen: Onbeperkt (minimaal 10)
Meer informatie: Bij mevrouw Van Oostrum m.vanoostrum@reviusdoorn.nl

GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance, maar wordt ook wel de Gay-Straight Alliance
genoemd. Wij zijn een groep leerlingen met als belangrijkste doel om iedereen zich welkom
en geaccepteerd te laten voelen op school. We willen dat leerlingen van het Revius weten dat
ze kunnen zijn wie ze zijn, en ze zich daar niet voor hoeven te schamen. Iedereen is welkom:
Als je homo bent, als je hetero bent, als je geen labels gebruikt, als je noch man noch vrouw
bent, als je op niemand valt of als je juist iedereen wel leuk vindt. En vooral ook als je het
eigenlijk niet zo goed weet, maar nieuwsgierig bent naar de verschillende soorten genders en
seksualiteiten. Je bent altijd welkom om een keer langs te komen.
Wat we doen:
Elke eerste woensdag van de maand (Soms op een andere dag) is er een GSA-meeting.
Tijdens deze meetings maken we plannen voor dagen als Coming-out day, Paarse vrijdag en
pride month. Vaak nemen we ook de tijd om gezellig te praten over van alles en nog wat,
bijvoorbeeld over boeken en films met LHBTQ+ hoofdpersonen. Op dagen als paarse vrijdag
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en coming-out day organiseren we activiteiten in en rond de school die te maken hebben met
LHBTQ+ gerelateerde thema’s.
Lijkt het je leuk om mee te helpen met het organiseren van dit soort activiteiten, of om
gewoon gezellig bij de meetings te zijn en mee te denken? Stuur dan een mailtje naar
m.vanoostrum@reviusdoorn.nl.

Junior EP Ambassador – voor H4 en V4

Wanneer: met ingang van P1, het hele schooljaar
Tussentijds instromen: niet mogelijk
Aantal plaatsen: beperkt
Meer informatie: bij mevrouw Wieringa n.wieringa@reviusdoorn.nl
Junior European Parliament Ambassador groep
Wist je dat als je de Nederlandse nationaliteit bezit je automatisch ook Europees burger
bent? Dat je dan dus ook mee mag denken en doen als het om de Europese Unie (EU) gaat?
Vraag jij je af waarom en hoe, en zit je in havo 4 of vwo 4? Dan ben je van harte welkom in
deze groep.
Moet je dan vóór of juist tegen de Europese Unie zijn? Uhm, daar houden wij ons niet mee
bezig. Wat wij wel belangrijk vinden is, dat we weten wat de EU is, waarom zij er is, hoe zij
werkt en vooral ook hoe wij - ja, ook jij- daar invloed op kunnen uitoefenen. Natuurlijk levert
dat stof tot discussie op en die discussie gaan we zeker niet uit de weg! Die gaan we juist
aan, ook samen met onze partnerscholen uit andere EU landen. We vormen EU teams zodat
jij direct online contact hebt met leeftijdgenoten uit andere EU landen.
Wat doe je nog meer? We nemen een kijkje achter de schermen in Brussel en gaan in
gesprek met leden van het Europees Parlement en andere EU instellingen in Brussel. We
gaan, als het even meezit, naar Straatsburg om voor een dag in de rol van een
Europarlementariër te kruipen en op die manier samen met zo’n 500 leerlingen van andere
EU scholen te ervaren hoe het er in het Europees Parlement aan toe gaat. We bezoeken de
Raad van Europa, Europol of Eurojust en zo mogelijk de vaste Tweede Kamercommissie voor
Europese Zaken in Den Haag , we nemen deel aan landelijke junior ambassador dagen,
nationale- en internationale Webinars en nog meer. Ja, je kunt zeggen dat we een interessant
en flexibel programma hebben! Alle kennis die jij opdoet draag je ook weer over op anderen.
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Wist je overigens dat het Revius een officiële European Parliament Ambassador School is?
Dat betekent dat er ambassadeurs zijn, Junior European Parliament Ambassadors, kortweg
JEPA’S. Zo mag jij je officieel noemen als je actief aan dit plusprogramma deelneemt.
Natuurlijk ontvang je na afloop een certificaat van het Europees Parlement.
Een extra (plus) activiteit? Ja inderdaad, een hele leuke en interessante die relatief weinig tijd
in beslag neemt en jou veel oplevert: junior ambassadors komen gemiddeld één maal per
vier weken bij elkaar. Er zijn in principe geen kosten aan deelname verbonden, behalve als we
op pad gaan en er geen subsidie beschikbaar is.
Natuurlijk staat deze plusactiviteit goed op jouw CV! Wij hebben al verschillende keren
gemerkt dat bij vervolgopleidingen, stages, beurzen e.d. deze activiteit enorm wordt
gewaardeerd! Heb je belangstelling of wil je meer informatie, neem dan contact op met
mevrouw Wieringa (n.wieringa@reviusdoorn.nl). Wacht daar niet te lang mee! Er kan maar
een beperkt aantal leerlingen Junior European Parliament Ambassador worden!

Junior-mentor – voor M3, H4, V3/4

Wanneer: met ingang van mei 2022 en dan de rest van schooljaar 2022-2023
Tussentijds instromen: niet mogelijk
Aantal plaatsen: beperkt
Meer informatie: bij mevrouw Hartog m.hartog@reviusdoorn.nl of
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
2022 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.
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Kerstvoorstelling – voor alle leerlingen

Wanneer: november t/m december 2021Tussentijds instromen: in overleg
Aantal plaatsen: beperkt
Meer informatie: bij meneer Sollie g.sollie@reviusdoorn.nl
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
donderdag 23 en vrijdag 24 december. De kerstvoorstelling is een voorstelling met muziek,
dans en toneel. 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 13 november.

Klassenvertegenwoordiger/monitorgroep/leerlingenraad – voor
alle leerlingen
Wanneer: het hele schooljaar
Tussentijds instromen: in overleg
Aantal plaatsen: beperkt
Meer informatie: bij je eigen mentor of jaarlaagcoördinator

Iedere jaarlaag kiest uit iedere klas twee klassenvertegenwoordigers (uit de brugklas 1 per
klas) die twee keer per jaar onder leiding van de jaarlaagcoördinator in de monitorgroep
meepraten) over schoolzaken die op dat moment actueel zijn. In de twee andere periodes
wordt er door de jlc’s met de leerlingen samen een leerlingenarena georganiseerd waarin
iedere jaarlaag vertegenwoordigd is. Er kan hierbij gekozen worden voor bijvoorbeeld een
brugklasarena, een onderbouwarena en een bovenbouwarena maar ook voor een mavo-havo
of vwo-arena. De jlc’s besluiten dit na onderling overleg.
Eén klassenvertegenwoordiger van iedere jaarlaag neemt plaats in de leerlingenraad
(eventueel bij toerbeurt). De rector overlegt zo’n vijf - zes keer per jaar met deze leerlingen.
Zij overlegt het liefst met een zo’n breed mogelijk afvaardiging dus 10 – 15 leerlingen is geen
probleem (integendeel). Uit elke klas nemen twee leerlingen vier keer per jaar deel aan
gesprekken met de jlc. 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 jlc nodigt deze monitorgroep uit. Beide partijen dragen
thema’s aan.
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Kunstplus uur – voor de onderbouw

Wanneer: 2de, 3de en 4de periode
Tussentijdsinstromen: mogelijk als er plek is
Aantal plaatsen: 25 (minimaal 10)
Meer informatie: bij mevrouw Van Wijck n.vanwijck@reviusdoorn.nl
In 2de, 3de en 4de periode biedt de sectie beeldende vorming een kunstplus uur aan voor de
onderbouw. Dit kunstplus uur houdt in dat je kennis maakt met technieken en materialen die
in de gewone lessen niet aan de orde komen. In het kunstplus uur ben jij de kunstenaar.
Jij kiest je materiaal. Jij doet je eigen onderzoek en maakt je eigen kunstwerk. De docent
begeleidt je hierbij en zorgt ervoor dat je aan het eind van elke periode iets heel moois hebt
gemaakt. We werken elke periode met een thema.
Hoe ga je te werk?
- Je onderzoekt je thema. Dit doe je door middel van het maken van schetsen. De schetsen,
of proefjes, kunnen zowel tweedimensionaal als driedimensionaal zijn. Zo kom je achter alle
mogelijkheden van jouw thema en jouw materiaal. Dit onderzoek noemen we het proces.
- Probeer vooral materialen en technieken uit waarmee we in de normale les niet werken.
Je kunt denken aan speksteen, acrylverf, Photoshop, animatie, wegwerpmateriaal of… .
- Als je alles uitgedokterd hebt, begin je aan je kunstwerk!
Spreekt dit je aan, schrijf je dan in en geef aan welke middag(-en) je zou kunnen komen.
Spreekt een bepaalde periode/thema je vooral aan dan kan je dit ook opgeven.
De docenten kijken naar het moment waarop de meeste leerlingen kunnen.

Kunstplus uur – voor de bovenbouw

Wanneer: 2de, 3de en 4de periode
Tussentijdinstromen: mogelijk als er plek is
Aantal plaatsen: 25 (minimaal 10)
Meer informatie: bij mevrouw Van Wijck n.vanwijck@reviusdoorn.nl
In 2de, 3de en 4de periode biedt de sectie tekenen een kunstplus uur aan voor de
bovenbouw. Dit kunstplus uur houdt in dat je je eigen creativiteit verder ontdekt en vergroot.
Net als een echte kunstenaar doe je je eigen beeldend onderzoek. De docent begeleidt je
hierbij en zorgt er met jou voor dat je aan het eind van elke periode een proces en een
eindwerk hebt gecreëerd.
Denk je aan een creatieve vervolgopleiding? Bijvoorbeeld bouwkunde, de Design Academie,
game design, modescholen, het Grafisch Lyceum, etaleursopleidingen, de kunstacademie.
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Of wil je bijvoorbeeld naar een docentenopleiding of denk je aan een opleiding op het sociale
vlak? Ook dan is creatief denken en doen vaak gewenst. Ook voor het verfijnen en
ontwikkelen van een goede fijne motoriek is tijdens het kunstplus uur plaats.
Wij kunnen je helpen met het aanleggen van een portfolio of met het uitvoeren van een
opdracht die bij je toelating hoort. Wij kijken met jou naar de eisen die aan het portfolio of
aan de opdracht gesteld worden en hoe je deze het beste kunt verwezenlijken.
Selecteren en nieuw werk maken valt dus allemaal onder de mogelijkheden.
Je creativiteit of portfolio vergroten. Hoe ga je te werk?
- Je kiest een thema. De docent kan je in deze keuze begeleiden.
- Je onderzoekt dit thema. Dit doe je door middel van het maken van schetsen.
Deze schetsen kunnen zowel tweedimensionaal als driedimensionaal zijn. Alle schetsen bij
elkaar noemen we het beeldend proces. Tijdens het maken van jouw beeldend proces
onderzoek je kleur, textuur, lijn, vorm, licht, compositie en materiaal. Je docent helpt je
hierbij. Zo kom je er achter hoe je jouw kunstwerk het allerbeste uit kunt voeren.
- Als je klaar bent met je beeldend proces maak je je eindwerk, je kunstwerk!
(De leerlingen die werken voor een portfolio kunnen aan het eind van elke periode samen met
de docent gaan kijken wat er in hun portfolio moet komen.)
Spreekt dit alles je aan, schrijf je dan in en geef aan welke middag(-en) je zou kunnen komen.
Wij kijken naar het moment waarop de meeste leerlingen kunnen komen.

Mensenrechten – voor alle leerlingen

Wanneer: met ingang van P2, het hele schooljaar
Tussentijds instromen: niet mogelijk
Aantal plaatsen: beperkt (minimaal 10)
Meer informatie: bij mevrouw Wieringa, n.wieringa@reviusdoorn.nl en/of Sophie
Hermeling, sophiehermeling@reviusdoorn.nl

Jij kunt alles, nou ja bijna alles, zeggen wat je wil. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Als je
gepest of anders behandeld wordt dan anderen omdat je er misschien anders uitziet, een
meisje of een jongen bent of je geen van beiden voelt dan kun je daar iets tegen doen: je mag
niet gediscrimineerd worden. Dat noemen we het gelijkheidsbeginsel. Maar waarom lijken
sommigen meer gelijk dan anderen?
Wat zijn dat eigenlijk, mensenrechten? Iedereen heeft ze maar hoe zit dat precies? Wat
betekenen ze voor ons? Wat betekenen ze voor mensen aan de andere kant van de wereld of
dichterbij in bijvoorbeeld Ierland, Italië, Griekenland of voor minderheden in ons eigen land?
Wat betekenen ze als ze worden beperkt door de uitbraak van een virus of als hele
bevolkingsgroepen nog steeds als “minder gelijk” worden gezien? Waarom staan
mensenrechten nog steeds onder druk?
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Daar gaan wij ons in deze groep mee bezighouden. Super interessant en actueel! Er komt
geen boek aan te pas en bovendien bepalen we samen hoe we vorm en inhoud aan het
programma geven. Ook jullie ideeën zijn welkom!
We gaan op pad, bijvoorbeeld naar het College voor de Rechten van de Mens, het
Vredespaleis en - als het even meezit- naar de Raad van Europa in Straatsburg. We volgen
een workshop van Unicef, een gastles over filosofie en psychologie van mensenrechten en
bezoeken personen/instellingen die voor ons interessant zijn (dat varieert). Wat in ieder
geval vaststaat is dat we ook met buitenlandse leerlingen gaan samenwerken aan een
project rond mensenrechten. Ja, dat kan inderdaad in een bezoek aan een deelnemend land
uitmonden. De huidige mensenrechtengroep bezoekt Griekenland.
De mensenrechtengroep komt gemiddeld eenmaal per drie à vier weken een uurtje bijeen, als
dat niet fysiek lukt, dan online. Veel waarde voor een geringe tijdsinvestering dus!
Deelname is in principe kosteloos tenzij we op pad gaan en er geen subsidie beschikbaar is.
Twijfel je nog? Je kunt bij Sophie Hermeling met vragen terecht:
sophiehermeling@reviusdoorn.nl
Je direct aanmelden kun je bij mevrouw Nicole Wieringa, n.wieringa@reviusdoorn.nl. Wacht
daar niet te lang mee. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en we gaan in
november gelijk van start.
We zien je graag!
De mensenrechtenplusgroep

Muziek - De Revius House Band – voor leerlingen in klas 1, 2 of 3
Wanneer: het hele schooljaar
Tussentijds instromen: niet mogelijk
Aantal plaatsen: onbeperkt (minimaal 10)
Meer informatie: bij mevrouw Jocker: e.jocker@reviusdoorn.nl

Zit je in de eerste, tweede of derde klas? Houd je van muziek maken? Meld je aan voor de
onderbouw schoolband en koor. We zoeken enthousiaste muzikanten en zangers. Als je al
een instrument speelt is dat natuurlijk heel mooi. Maar ook als je nog geen ervaring hebt, ben
je van harte welkom. In principe kan iedereen meedoen, maar als zich 20 drummers en
pianisten zich aanmelden, moeten we kijken hoe we de bandbezetting evenwichtig kunnen
verdelen.
We gaan muziek spelen in verschillende stijlen en gaan op verschillende schoolactiviteiten
optreden. Het wordt vet! Dus, smeer je stembanden, grijp je drumstokken, saxofoon, trompet,
gitaar, bas of wat dan ook en meld je aan!
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De kracht en macht van TAAL

Wanneer: vanaf 1 november 2021
Duur: tien bijeenkomsten
Tussentijds instromen: mogelijk, na overleg
Aantal plaatsen: onbeperkt
Voor wie: onderbouw mavo, havo, vwo
Meer informatie: bij mevrouw Goossens s.goossens@reviusdoorn.nl of mevrouw
Hazenbosch r.hazenbosch@reviusdoorn.nl
De kracht en macht van TAAL is er voor leerlingen die houden van verhalen, van overtuigen,
van uitpluizen en van schrijven. Je gaat je verdiepen in verhaalkunde en in de kracht en
macht van taal. Vragen die we gaan onderzoeken zijn bijvoorbeeld Hebben sprookjes
overeenkomsten en zo ja, welke? Wat zijn helden en heksen eigenlijk? Wat hebben woorden
voor waarden als je bijvoorbeeld denkt aan brugpieper of eerste jaars? Deze vragen gaan we
onderzoeken en jullie gaan uiteraard ook zelf aan de slag met het schrijven van (creatieve)
teksten.

Neem me serieus. Gedachten in woorden

Wanneer: vanaf 1 november 2021
Duur: tien bijeenkomsten
Tussentijds instromen: mogelijk, na overleg
Aantal plaatsen: onbeperkt
Voor wie: bovenbouw mavo, havo, vwo
Meer informatie: bij mevrouw Goossens s.goossens@reviusdoorn.nl of mevrouw
Hazenbosch r.hazenbosch@reviusdoorn.nl
‘Neem me serieus. Gedachten in woorden’ is er voor leerlingen die willen onderzoeken wat ze
de wereld te vertellen hebben en hoe ze hun eigen boodschap krachtig en poëtisch
verwoorden. We gaan op zoek naar aansprekende voorbeelden uit de poëzie, spoken word,
liedteksten en inspirerende speeches. Wat maakt dat je geraakt wordt door een tekst en
overtuigd raakt van de boodschap die daaruit spreekt? En hoe zorg je ervoor dat je jouw
eigen boodschap vorm kan geven?
Je gaat tijdens deze cursus zelf aan de slag met tekstschrijven in de breedste zin van het
woord.
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Olympiades op het Revius – voor (bijna) alle leerlingen
Wanneer: eerste maanden 2022
Tussentijds instromen: niet mogelijk
Aantal plaatsen: onbeperkt
Meer informatie: de heer Nijenhuis: p.nijenhuis@reviusdoorn.nl

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 doe we ook voor de vierde 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.
Bèta excellent leerlingen zullen extra worden gemotiveerd om zich hiervoor aan te melden.
De olympiades zullen op school gedurende het 5e en 6e uur worden afgenomen in de
maanden januari en februari 2022. De olympiades sk, na, bio, ak 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!
De wiskunde olympiade is vooral bedoeld voor bovenbouwleerlingen. Eindexamenleerlingen
mogen meedoen, maar kunnen niet officieel meedoen. Onderbouwleerlingen kunnen
voorgedragen worden door hun wiskundedocent.
In onderstaand schema staan de geplande olympiades:
Olympiade

Datum afname olympiades

Aanmelden bij docent

IJSO

Nog niet bekend

Dhr. Nijenhuis

Scheikunde

Nog niet bekend

Dhr. Lorier

Natuurkunde
Biologie

Nog niet bekend
Nog niet bekend

Dhr. Nijenhuis
Dhr. Veenman

Wiskunde

Nog niet bekend

Mevr. Hofstra

Aardrijkskunde

Periode 17 t/m 28 januari 2022.
Exacte datum volgt.

Dhr. Creemer

Leerlingen kunnen zich 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 kan indien gewenst
oefenmateriaal beschikbaar stellen 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 de internationale titel te claimen.
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Spaans – Dele – leerlingen met Spaans of die al Spaans kunnen
Wanneer: vanaf periode 2 t/m mei 2022
Tussentijds instromen: niet wenselijk
Aantal plaatsen: onbeperkt (minimaal 10)
Meer informatie: bij mevrouw Nieto m.nieto@reviusdoorn.nl

Als je Spaans in je pakket hebt of je kan al Spaans en je wilt verder in die taal (minimaal A1
niveau), 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 DELE. Je krijgt vaardigheden
lessen één keer per week, je hebt daarbij regelmatig contact met de docent om je vragen te
bespreken, om af te spreken wat je gaat doen. 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
(H4 en V4) en A2/B1 is na ongeveer één jaar mogelijk (V5). 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!

Spaans – Descubre el español – voor onderbouwleerlingen
Wanneer: januari 2022 en verder
Tussentijds instromen: niet mogelijk
Aantal plaatsen: 20 (minimaal 10)
Meer informatie: bij mevrouw Nieto m.nieto@reviusdoorn.nl

Twintig onderbouwleerlingen krijgen de kans om in tien lessen, Spaans te leren. Je leert wat
er nodig is om je in alledaagse situaties in het Spaans te kunnen redden. Grijp je kans!

Theatergroep Kapstok! Jubileumvoorstelling – voor alle leerlingen

Wanneer: Start: ergens halverwege het schooljaar – vaste repetitiemiddag wordt nog
gepland. Iedereen die zich al had aangemeld en met ons reeds was gestart, is uiteraard
sowieso weer van harte welkom! Graag wel opnieuw aanmelden!
Tussentijds instromen: in overleg
Meer informatie: bij mevrouw Van Liempdt a.vanliempdt@reviusdoorn.nl
Wij zijn op zoek naar spelers voor alweer de vijfde voorstelling van Theatergroep Kapstok!
Dit jaar gaan we er hopelijk een bijzondere en speciale jubileumvoorstelling van maken.
Heb jij zin om mee te doen? Geef je dan alvast op zodat jouw plek straks gegarandeerd is!
En wie weet, speel jij dan ook binnenkort de sterren van de hemel!
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OudKapstokleden zijn uiteraard ook weer meer dan 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 we zoeken!!!
We zoeken leerlingen die (of zich herkennen in één of meerdere onderstaande kenmerken):
 houden van toneel spelen/acteren
 goed zijn in zang of dans
 origineel en creatief zijn
 houden van improvisatie of het bewerken/schrijven 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 (soms uitgeroosterde!)
repetitiemomenten. Ook zal je af en toe in je vrije tijd bijvoorbeeld teksten moeten leren!
Je mag natuurlijk ook (bijna) altijd binnenlopen bij Alexandra van Liempdt voor eventuele
vragen! Wij hebben er zin in! Let wel: je schoolresultaten mogen er niet (of nauwelijks ;-))
onder lijden!

U-College Academie – 1,5 jarig programma H4/H5

Wanneer: tweede helft schooljaar en volgende jaren
Tussentijds instromen: niet mogelijk
Aantal plaatsen: 3-5 plekken per jaar
Meer informatie: bij mevrouw Koerselman m.koerselman@reviusdoorn.nl en de heer Lorier
j.lorier@reviusdoorn.nl
Wie talent heeft voor de bètavakken kan in H3 solliciteren naar een plek bij de U-College
Academie van de Hogeschool Utrecht. Op de campus van de Hogeschool Utrecht volg je
verdiepende modules, als: bouw je eigen robot, ontwerp je eigen game, ontwerp een
kunsthand, bouw je droomhuis en hoe gezond zijn suiker, zout en vet? Je krijgt colleges van
onderzoekers en voert zelf onderzoek uit in de laboratoria van de hogeschool. Aan het einde
van dit programma ga je met een bedrijf aan het werk om een probleem op te lossen.
Voor het Revius zijn er 3-5 plekken per jaar. In de tweede helft van havo 3 volgt er meer
informatie. Daarna kun je je aanmelden voor de sollicitatieronde bij mevrouw Wammes.
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U-Talent Academie – tweejarig programma voor V5/V6

Wanneer: het hele jaar
Tussentijds instromen: niet mogelijk
Aantal plaatsen: 6
Meer informatie: bij mevrouw Koerselman m.koerselman@reviusdoorn.nl en de heer Lorier
j.lorier@reviusdoorn.nl
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. Het certificaat van de U-Talent Academie biedt toegang tot het
honoursprogramma van de UU. In V4 krijg je nog meer informatie over de U-Talent
Academie. Daarna kun je je aanmelden voor de sollicitatieronde bij mevrouw Wammes.

U-Talent alfa-gamma masterclasses – voor vwo-bovenbouwleerlingen
Wanneer: het hele jaar
Tussentijds instromen: niet mogelijk, aanmelden voor
Aantal plaatsen: op aanmelding
Meer informatie: bij mevrouw Hazenbosch r.hazenbosch@reviusdoorn.nl

U-Talent organiseert komend schooljaar zestien alfa-gamma masterclasses voor bovenbouw
vwo-leerlingen, een overzicht vind je op de masterclasses-pagina. (als bèta mag je je dus ook
inschrijven.) Alfa/gamma masterclasses duren één dag en bestaan uit hoorcolleges,
werkcolleges en soms excursies of rondleidingen. Voor de meeste masterclasses maak je
van tevoren een opdracht van twee tot acht uur, thuis of op school. In de beschrijving van de
masterclass vind je daar meer informatie over. Dit is je kans om je te verdiepen in een
onderwerp waar we op school niet aan toekomen. Bovendien kun je deze dagen als
studiepunten laten meetellen bij het decanaat.

Yoga klas 2 t/m 6

Wanneer: in P3 en P4 – vier à vijf lessen per periode op vrijdag het zesde lesuur
Tussentijds instromen: per blok niet mogelijk
Meer informatie: bij mevrouw Van Oeveren f.vanoeveren@reviusdoorn.nl
Wil jij aan het einde van de week even relaxen en ontspannen aan je weekend beginnen.
Misschien is yoga dan iets voor jou.
Wie weet vind je weer de juiste balans door beter adem te halen en de juiste houdingen.
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