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Alles wat je moet weten over de brugklas op het Revius Lyceum Doorn
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Je laatste jaartje op de basisschool is aangebroken.
Volgend schooljaar ben jij een brugklasser!
Er gaat veel veranderen. Een nieuwe school,
nieuwe vrienden maken, een heleboel nieuwe
vakken en docenten. Zie je het al een beetje voor
je? Spannend, maar ook heel leuk! De eerste
stap is natuurlijk het kiezen van een nieuwe
school. Daarvoor heb je informatie nodig over
verschillende scholen. In dit notebook lees je van
alles over ons. Je weet dan alvast wat we allemaal
te bieden hebben en wat je bij ons op school kunt
verwachten.
Uiteindelijk is kiezen ook vooral een kwestie van
gevoel. Welke school past bij jou? Waar voel jij
je straks het meest thuis? Om antwoord op deze
belangrijke vragen te krijgen, kun je het best gaan
kijken op scholen. Wij ontvangen je in ieder geval
graag!
Graag tot ziens op het Revius!

Waar staat het Revius voor
Wij willen dat jij voelt dat je ertoe doet. In
een prettige en veilige omgeving willen
we je laten ontdekken wie je bent, wat je
kunt en hoe je van betekenis kunt zijn voor
een ander. Door uitdagende activiteiten
binnen en buiten de les ontdek je talenten,
bouw je nieuwe kennis op en vergroot je
jouw vaardigheden. Wij stimuleren je om
nieuwsgierig, creatief en kritisch te zijn. En
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niet onbelangrijk: we werken en leren ook
met elkaar om plezier te hebben!
Bij ons kun je jezelf zijn. Iedereen is welkom
op onze open christelijke school. Respect
voor jezelf en de ander en openheid naar
elkaar zijn voor ons heel belangrijk. Als je
je op je gemak voelt is er meer ruimte voor
groei en ontwikkeling. Dan kun je beter leren
en ook meer betekenen voor een ander.
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Welkom in het brugklaspaviljoen!

Brugklas
paviljoen
In het brugklaspaviljoen heb je een kluisje
en er is een verblijfsruimte speciaal voor
brugklassers. Daar kun je gezellig samen
pauze houden. Er is ook een WiFi-vrije ruimte
waar je rustig kunt lezen of een bordspelletje
kunt spelen samen met je klasgenoten. Je
krijgt veel les in het brugklaspaviljoen, zeker
in het begin van de brugklas. Voor vakken als
techniek, muziek en soms ook andere vakken
ga je naar ons hoofdgebouw. En natuurlijk krijg
je ook les in de gymzalen en op het sportveld,
allemaal op ons eigen terrein! Wist je dat
we ook een buitentheater en een pannaveld
hebben? En er is er ook veel plek om lekker
buiten te chillen.
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Het brugklaspaviljoen heeft
een eigen conciërge. Hij stelt
zich alvast aan je voor:

Hallo!
Ik ben Maurice van Uum
en ik ben de conciërge van
het brugklaspaviljoen. Aan
het begin van het schooljaar help
ik je om wegwijs te worden op het Revius.
Als je vragen hebt of problemen, dan kun je
bij mij terecht. Het kan zijn dat je je sleutels
kwijt bent of problemen hebt met je fiets
of kluisje of dat je je gewoon even niet zo
lekker voelt. Samen komen we er uit. Als
ik aan het einde van het schooljaar zie hoe
je als brugklasser bent uitgegroeid tot een
‘stevige’ tweedeklasser dan laat ik je met
een goed gevoel los. Ik vind dat ik een hele
mooie rol heb. Misschien zien we elkaar
volgend jaar in het brugklaspaviljoen!
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Wat is
het
Revius?
Het Revius is een school voor
voortgezet onderwijs waar je
mavo (vmbo-TL), havo, (tweetalig)
atheneum en (tweetalig)
gymnasium kunt volgen. Je start
in een brugklas die past bij jouw
basisschooladvies. Tijdens de
brugklasperiode krijg je alle ruimte
om te ontdekken welke richting het
best past bij jouw kwaliteiten en
talenten. Samen met jou bekijken
we waar jij na de brugklas op je
plek bent om je prettig verder
te kunnen ontwikkelen. De
zogenaamde ‘dakpanklassen’ mavo/
havo en havo/vwo zijn daar ook
speciaal voor bedoeld.

60-minuten
rooster
Op het Revius hebben we
een 60-minutenrooster.

Welke brugklassen zijn er?
Groep 8
mavo/havo

havo/vwo

atheneum/
gymnasium*

tto atheneum

tto gymnasium

nederlandstalig

tweetalig

tweetalig

MH1

HV1

A1/G1 of AG1 **

TA1

TG1

*	atheneum = zonder klassieke talen
gymnasium = met klassieke talen
**	Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
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Revius
mavo
Leuker

Als je het advies hebt gekregen
om een vmbo-tl opleiding te
gaan doen, ben je bij ons aan
het juiste adres. Je begint op
het Revius in de mavo/havo
brugklas. Vanaf de tweede
klas kun je de mavo volgen. De
mavo-afdeling op het Revius
is een sterke overzichtelijke
afdeling met een vast
docenten- en mentorenteam
die veel ervaring hebben met
lesgeven aan mavo-klassen.
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Natuurlijk leer je veel uit schoolboeken,
maar we doen ook veel leerzame en leuke
activiteiten. In de tweede klas ga je stage
lopen. Zo bereiden we je voor op later.
Ook organiseren we dagexcursies voor
verschillende vakken en in de derde klas ga
je zelfs een hele week met je klas op reis.
Het leuke is, deze weekexcursie mogen jij en
je klasgenoten in de tweede klas zelf gaan
bedenken!
In de derde klas ga je in het kader van het
Arbeid Ervaring Project (AEP) een aantal dagen
meelopen in een bedrijf of instelling van jouw
eigen keuze. Daar kan je meekijken op het
werk dat jij wellicht in de toekomst ook wilt
gaan doen. Dit arbeidservaringsproject gebruik
je vervolgens in jouw eigen profielwerkstuk.

Technologie en Toepassing
Vanaf de derde klas volg je het vak
Technologie en Toepassing. Bij dit vak werken
leerlingen aan levensechte opdrachten
van lokale bedrijven en maatschappelijke
instellingen. Het gaat om onderwerpen waar
technologische oplossingen voor nodig
zijn in de gezondheidszorg, energiewinning,
handel, voeding, transport, design en nog
veel meer. Leerlingen moeten bijvoorbeeld
hulpmiddelen bedenken waarmee ouderen
langer thuis kunnen wonen of ze ontwerpen
een escaperoom. De mogelijkheden zijn vrijwel
eindeloos. Technologie en Toepassing is een
schoolexamenvak waarin veel praktisch werk
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wordt gedaan. Alle mogelijkheden van onze
techniekafdeling en de afdeling beeldende
vorming, zoals laserprinters en drones kunnen
gebruikt worden om jouw project vorm te
geven.

Doorstroom naar de havo

Ik vind het een voordeel
dat de mavo niet zo groot
is. Ik ken bijna iedereen
en dat is fijn.
Thomas

Na het behalen van je mavo-diploma kan je, als
je dat wenst, doorgaan op onze havo-afdeling.
Meer informatie over doorstromen lees je op
onze website.
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Revius
havo
Als je een havo-advies hebt gekregen van de basisschool, kun je op
het Revius terecht in twee verschillende types brugklas: een mavo/
havo brugklas of een havo/vwo brugklas. Uit beide brugklassen kun
je vervolgens instromen in havo 2. Je zit dan meteen op een hele
leuke afdeling van de school!
De havo: denkers en doeners
De havo past bij leerlingen die open en sociaal
zijn en die het leren graag afwisselen met
dingen doen, het liefst zoveel mogelijk op hun
eigen manier. Daarnaast willen havoleerlingen
graag weten waarom ze dingen moeten leren.
We proberen er dan ook voor te zorgen dat hier
aandacht voor is in de lessen. Buiten de lessen
proberen we de havoleerlingen uit te dagen in
de andere activiteiten die we organiseren. Zo
is er bij de introductiedagen altijd voldoende
ruimte om je goed uit te leven, en organiseren
we een zeilkamp voor de 3e klassers en een
e-Twinning programma met leerlingen uit
China of India.

het beste zelfstandig werkt maar ook hoe jij
bijvoorbeeld je rol kiest als je in een groepje
moet werken.
Wat je in de onderbouw hebt geleerd ga je in
de bovenbouw nog verder ontwikkelen en o.a.
laten zien bij het Profielwerkstuk (PWS) dat je
maakt.

Na de havo
Met een havo-diploma kun je veel kanten
op. Op onze website kun je meer lezen over
doorstromen naar het vwo.

Je kunt het zelf
Hoe ouder je wordt, hoe meer zelfstandigheid
er van je wordt verwacht. Soms is dat fijn,
maar soms is het ook moeilijk en daarom
helpen we je daarbij. In de lessen geven
docenten zoveel mogelijk aan wat ze graag
willen dat jij in de les leert, wat het leerdoel
is, en samen met je docent en je mentor
ga je steeds beter leren op welke manier
jij het beste die doelen bereikt. Vanaf de
brugklas besteden we aandacht aan hoe jij
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Ik vind de havo-afdeling
een gezellige maar ook
een leerzame afdeling. De
docenten zijn aardig en
duidelijk. Ik ben blij dat
ik op het Revius zit.
Suus

Alles wat je moet weten over de brugklas op het Revius Lyceum Doorn
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Revius vwo

Nederlands
talig of
tweetalig
atheneum of
gymnasium
Als je een vwo-advies hebt gekregen, dan kun
je bij ons naar het atheneum of gymnasium.
Het zijn allebei opleidingen die goed passen
bij leerlingen die nieuwsgierig zijn en ervan
houden om uitgedaagd te worden. Naast dat
je veel leert bij verschillende vakken, leer
je op school ook allerlei kanten van jezelf
kennen. Met alle kennis die je opdoet op
school, leren we je steeds zelfstandiger en
verantwoordelijker worden.
Na de brugklas, tweede en derde klas ga je naar de
bovenbouw. Veel gymnasiumleerlingen kiezen er in de
bovenbouw voor om door te gaan met Latijn of Grieks. Op
die manier krijgen ze niet een gewoon vwo-diploma maar
een gymnasiumdiploma. Ons vwo heeft een breed aanbod
aan vakken. De decaan helpt je bij het maken van een
goede keuze. Buiten de verplichte vakken, hebben we een
groot aantal keuzevakken, zoals: filosofie, muziek, Natuur
Leven & Technologie, Spaans, wiskunde D, tekenen &
kunstgeschiedenis.
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Gymnasium
wat is dat eigenlijk?

Houd je van verhalen met verschrikkelijke monsters,
dappere helden en machtige goden? Vind je het leuk om
een nieuwe taal te leren? En lijkt je het interessant om na
te denken over de vraag hoe taal werkt? Wil je graag weten
waarom de wereld om ons heen geworden is zoals die is?
Dan is het gymnasium iets voor jou!
In de brugklas begin je met het vak Latijn. Je
maakt kennis met de Romeinse goden en leert
een aantal mooie mythes kennen. Daarnaast
leer je vertalen om deze verhalen in het Latijn
te lezen. In de tweede klas kom je in aanraking
met een geheel nieuw alfabet bij het vak
Grieks. Het alfabet van de Grieken is namelijk
heel anders dan dat van ons. Bij Grieks leer
je hoe de oude Grieken dachten over het
ontstaan van het begin van de aarde, maak
je kennis met gekke filosofische theorieën en
lees je verhalen over helden als Odysseus,
Achilleus en Theseus.
Aan het eind van de derde klas kies je één
van de twee of beide klassieke talen. In de
bovenbouw lees je teksten over mythes,
filosofie en geschiedenis die door belangrijke
Griekse en Romeinse schrijvers geschreven
zijn. Ook staan we stil bij de vraag wat de
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Grieken en Romeinen zelf vonden van deze
verhalen en wat wij er nu nog van kunnen leren.
Naast de lessen organiseren we ook een
aantal activiteiten. Zo is er jaarlijks een
gymnasiumdag, waarop we de hele dag dingen
doen die met de Oudheid te maken hebben.
Daarnaast gaan we in de derde klas naar de
voormalige Romeinse stad Xanten en is er
in de vijfde klas natuurlijk de Romereis. Voor
veel leerlingen is dit het hoogtepunt van hun
gymnasiumopleiding.

Het is heel fijn dat je in
kleine klassen zit en de
Romereis is erg leuk.
Frederieke

Alles wat je moet weten over de brugklas op het Revius Lyceum Doorn

Houd jij van een uitdaging
en van Engels?
Dan zit je bij ons goed.
Op het tweetalig vwo wordt
de helft van de lessen in de
onderbouw in het Engels
gegeven. Op die manier
leer je steeds beter Engels,
terwijl je met een ander vak
bezig bent. Als je kiest voor
tto, dan kun je kiezen voor
de tweetalige atheneum- of
gymnasium brugklas. Vanaf
de kerstvakantie spreek je
in het Engels met elkaar.
Hou je van reizen en van
andere mensen ontmoeten?
Vind je het leuk om in een
andere taal te spreken? Ben
je bereid hard te werken
en veel uit je opleiding te
halen? Wil je graag goed
zijn in de dingen die je
doet? Kies dan voor tto!

Tweetalig
onderwijs
op het Revius
Lyceum Doorn
Speciaal voor onze tto-bovenbouw zijn de vakken IB en
Global Perspectives (GP). IB houdt onder meer in dat je
je op een hoog niveau bezighoudt met de Engelse taal,
bijvoorbeeld met literatuur en wetenschappelijke teksten.
Bij GP staat het doen van goed onderzoek centraal.
De vakken IB en GP vormen een perfecte aansluiting
tussen de middelbare school en de universiteit! IB en GP
sluit je beide af met een internationaal erkend A-Level
certificate waarmee je veel meer kans hebt op toelating tot
(Engelstalige) universiteiten in binnen- en buitenland.
Tijdens je tto-opleiding doe je verschillende
examens in Cambridge Engels:
– in klas 3 FCE
– in klas 4 CAE
– in klas 5 CPE

Er is meer
In het tto-programma zijn veel buitenschoolse activiteiten
opgenomen die het Engels nog meer tot leven brengen.
Onder andere:
– Emailproject met leer
– Culturele reis naar
lingen uit andere landen
Engeland
– Cricketmiddag
– Uitwisseling
– Toneelvoorstellingen
– Lessen in debatteren
en -workshops
– Wedstrijden in spreken
– Activity Day
– Lesgeven aan leerlingen
van de basisschool

I think that it is really fun and at first it was a bit weird to talk English in
front of the class but you will get used to it really quick. It is also handy that
you can talk English when you are on vacation or on a school trip. I would
really recommend it because it is also a lot of fun to expierence!
Leander

Schooljaar 2023-2024
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Wat vragen we van jou?
De helft van de lessen wordt in het Engels gegeven en je krijgt extra
lessen in Engels en debating. Tijdens die lessen spreek je Engels. In
het begin gaan we natuurlijk niet te hard van stapel, zodat je aan het
onderwijs in het Engels kunt wennen. Als het nodig is, gebruiken we
af en toe het Nederlands als ‘hulptaal’. Je krijgt een beoordeling voor
Motivation Bilingual Education en Speaking English op je rapport.
Je schrijft ook verslagen van extra activiteiten voor je portfolio.
Eigenschappen die je nodig hebt om tweetalig onderwijs te volgen zijn:
– Zin
– Interesse
– Motivatie
– Doorzettingsvermogen
Het tweetalig onderwijs is bedoeld voor leerlingen die het vwo
goed aankunnen, van uitdagingen houden en een vwo-advies
van de basisschool hebben.

Kosten
Tweetalig onderwijs wordt door de overheid niet apart bekostigd,
terwijl de kosten hoger zijn dan die van de normale vwo-opleiding. Je
krijgt extra vakken, ander leermateriaal, je gaat op excursies en je doet
mee aan internationale uitwisselingsprogramma’s. Daarom vragen we
een extra ouderbijdrage. Op onze website staat een overzicht van de
verplichte kosten (tenzij aangegeven als optioneel).
In het geval dat deelname aan tto door deze kosten niet mogelijk is,
kan contact opgenomen worden met mevrouw Grammatikas, conrector:
e.grammatikas@reviusdoorn.nl

Erkenning
Ons tweetalig onderwijs is erkend door het Nuffic. Wij worden tto
Senior School en wij zijn European Ambassador School. Het Revius is
Cambridge English Language Assessment Preparation Centre. Ook zijn
we lid van de International Baccalaureate Organisation (IBO).

Een overzicht
van de verplichte
kosten is te
vinden op:
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Reviusplus
Het is tegenwoordig zo dat er bij vervolgstudies naast
een diploma en mooie cijfers, steeds meer waarde wordt
gehecht aan wat je naast je schoolvakken hebt gedaan op
school. Daarnaast is het leuk om je horizon te verbreden.
Daarom kiezen veel leerlingen ervoor om activiteiten uit het
plusprogramma te doen. Die komen dan op je Revius CV.
Dat is een certificaat dat je naast je diploma krijgt.
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. Het zijn 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. Bètaexcellent staat open voor álle leerlingen van
mavo, havo of vwo van klas 1 t/m 6. 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
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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.

GAST!
Belangrijke mensen op het Revius zijn de
GAST!-en. Dat is een groep leerlingen uit alle
jaarlagen die samen bijvoorbeeld feesten
organiseert en de verlichting en het geluid in de
aula regelt bij voorstellingen. Jij kunt ook een
GAST! worden! Kijk maar eens op de Instagrampagina ‘gastrevius_’ om te zien wat de GAST!-en
allemaal doen.

Alles wat je moet weten over de brugklas op het Revius Lyceum Doorn

Revius
uren

Bij bèta-excellent kan je aan
projecten werken die je zelf
interessant vindt. Dat vind ik
erg leuk. Zo hebben een paar
leerlingen onderzocht hoe je goede elephant

Als je naar het Revius
gaat, krijg je te maken met
Reviusuren. Twee lesuren
per week volg je niet met je
klas maar met leerlingen uit
verschillende klassen. Je kunt
kiezen uit uren waarbij je
extra ondersteuning bij een
vak krijgt van een vakdocent
of je werkt in stilte. Plusuren
zijn uren waar je andere
dingen doet of leert dan in de
lessen. Zo kan je bijvoorbeeld
leren haken, Spaans leren, in
de moestuin werken, toneel
spelen of wiskundige raadsels
oplossen. Voor iedereen is er
wel iets leuks of interessants te
kiezen!

toothpaste kan maken. Als je zelf niets kan
bedenken dan zijn er ook allemaal verschillende
projecten om uit te kiezen. Het is allemaal buiten
het gewone lesrooster, maar je mag ook met de
docenten van de vakken waar je goed in bent
overleggen om tijdens hun les te werken aan bètaexcellent. Dat is ook fijn.
Rhei en Thijmen

Debatteren
Lijkt het jou leuk om een stelling te verdedigen
en een ervaren debater te worden? Dan kun je
meedoen met de Revius Debating Society.

Toneel en Muziek
Op het Revius zijn verschillende toneelgroepen.
Er is een toneelgroep die een cabaret
produceert. Er is een groep die de kerstviering
vormgeeft. Je kunt meedoen aan de
toneelproductie ‘Kapstok’ en één keer per jaar
is er een talentshow waar je kunt laten zien
welk (muzikaal) talent jij bezit. En wist je dat
onze schoolbands altijd op zoek zijn naar
muzikanten en zangers en zangeressen?

Debatteren zorgt ervoor
dat je minder presentatie

Er is nog meer
Er zijn nog meer keuzes te maken, zoals:
– Poëzie- en muziekfestival
– Junior European Parliament
Ambassador groep
– Olympiades

angst hebt. Ook zorgt
debatteren voor meer
zelfverzekerdheid. Je weet door te
debatteren beter hoe je kritischer na kan
denken.
Colin
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Begeleiding
en extra
onder
steuning
Begeleiding

- een grote “broer/zus” eigenlijk, maar dan
op school.

KOM-gesprekken
Twee keer per jaar heb je een Kind-OuderMentor gesprek. Tijdens dat gesprek heb je
het over: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik.

Mentor
De mentor is je eerste aanspreekpunt,
ook voor je ouders. Je hebt iedere week
een mentoruur. Tijdens deze lessen staan
verschillende onderwerpen centraal.
Bijvoorbeeld: elkaar leren kennen, samen
werken, de sfeer in de groep, mediawijsheid,
studievaardigheden en nog veel meer.
Je mentor spreekt ook met je over je
schoolresultaten en je persoonlijke
ontwikkeling.

De junior-mentoren
De mentor van de brugklas wordt onder
steund door twee junior-mentoren. Dit
zijn leerlingen uit de bovenbouw, die de
brugklasmentoren helpen. Zij gaan mee
op outdoordag, zijn aanwezig tijdens de
kennismakingsactiviteiten en soms bij
mentorlessen. Zij bieden een luisterend oor
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Een diploma halen dat past
bij je eigen mogelijkheden
én je prettig en veilig voelen
op school - vaak gaat dat
vanzelf goed, maar af en
toe is er meer aandacht,
begeleiding of extra
ondersteuning nodig.

De afdelingsleider
De afdelingsleider helpt mentoren, leerlingen
en ouders op het gebied van studievoort
gang, welbevinden, absentie, ziekte en gedrag.
Als er ondersteuning nodig is dan wordt er
afgestemd met de zorgcoördinator.

Plenda
Bij ons in de brugklas hoef je zelf geen agenda
te kopen. Je krijgt een Plenda! Het woord zegt
het al; het is een agenda waarin je ook kunt
plannen. Plannen is een belangrijke vaardigheid
waar je samen met jouw mentor veel aandacht
aan besteedt. Een goed gebruik van de Plenda
helpt je om gemotiveerd en effectief met je
schoolwerk bezig te zijn.

Studiecoaching
Heb je veel moeite met bijvoorbeeld het
plannen van je huiswerk, het voorbereiden van
toetsen of om je te concentreren? En heb je
meer hulp nodig dan de mentor kan bieden?
Dan kan de studiecoach je helpen.

Alles wat je moet weten over de brugklas op het Revius Lyceum Doorn

Studiezaal

(Hoog) begaafdheid

Iedere dag kun je na je lessen terecht in de
studiezaal. Daar kun je rustig aan het werk.

Ons (hoog) begaafdenonderwijs is volop in
ontwikkeling. We hebben (hoog)begaafdheids
coaches en er is extra ondersteuning en/of
uitdaging voor (hoog) begaafde leerlingen.

Extra ondersteuning
Leerlingbegeleiding
Soms heb je even meer ondersteuning nodig
dan de mentor kan bieden. Bij diverse sociaalemotionele problemen kan een gesprek met de
leerlingbegeleider helpen. Het kan bijvoorbeeld
gaan over zelfvertrouwen, hoe je tegen jezelf
aankijkt, de scheiding van ouders, somberheid
en nog veel meer.

Remedial teaching
Remedial teachers kunnen je helpen bij:
dyslexie, gedragsproblemen of leerachterstand
door langdurige ziekte. Elke dyslectische
brugklasleerling krijgt remedial teaching.
Tijdens deze lessen worden strategieën
aangeleerd om het leren makkelijker te
maken. Daarnaast wordt het dyslexieprotocol
uitgelegd aan het begin van het schooljaar.
Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen
een faciliteitenpas, waarop staat dat zij
bijvoorbeeld extra tijd krijgen bij een toets.

Faalangsttraining
Als je zoveel zenuwen hebt voor bijvoorbeeld
het maken van een toets, dat je ‘dichtslaat’,
dan kan een faalangsttraining helpen.
Je mentor bespreekt dit met je en kan je
aanmelden voor een korte training die hier
op school wordt gegeven.

Sociale vaardigheidstraining
Opgroeien, leren en meedoen gaan niet altijd
vanzelf. Hoe ga je om met anderen? Hoe
reageer je in moeilijke en lastige situaties?
Soms hebben kinderen daarbij een steuntje in
de rug nodig. Daarvoor is de cursus Sociale
Vaardigheden (SOVA). Door de cursus te
volgen is het makkelijker om mee te doen en
sociaal vaardiger te worden.
Je kan aan de training deelnemen:
– Als je meer zelfvertrouwen nodig hebt.
– Als je moeite hebt met het maken van
contact met je klasgenoten.
– Als je soms boos wordt en er niet goed
mee om kunt gaan.
– Als je verlegen bent en niet goed weet
hoe je moet reageren.
– Als je moeite hebt om voor jezelf op
te komen.

Alles over de
extra ondersteuning
vind je op:
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iPad
ICT is onderdeel van ons
dagelijks leven. Bijna
iedereen zit dagelijks
achter een PC, tablet
of smartphone. Wij als
school willen jou niet
alleen voorbereiden op het
(digitale) leven, wij zijn ook
een deel van je (digitale)
leven. Daarom sluiten wij
bij deze ontwikkeling aan
en leren we jou er mee te
werken en om (verstandig)
met nieuwe media om te
gaan. De iPad wordt ingezet
waar het meerwaarde heeft.
Wij vinden dat het gebruik van de
iPad nog meer recht doet aan de
verschillen tussen leerlingen. Met
je iPad en de digitale lesmethoden
kun je altijd en overal bij de lesstof.
Wij zien een iPad nadrukkelijk als
een hulpmiddel. In de brugklas
wordt de iPad ongeveer 30 procent
van de lestijd ingezet. Er is ook
een aantal vakken waarbij de iPad
gewoon in de tas blijft.
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Wat merk je in de les?
Je rooster, planners en cijfers zijn digitaal te vinden. Via
iPad, smartphone en PC kunnen jij en je ouders deze
overal bekijken. Lesonderdelen zoals digitale presentaties,
verduidelijkende filmpjes e.d. worden aan de agenda
gekoppeld. Er kan een link in het huiswerk staan die
verwijst naar de lespresentatie van de docent. Een deel
van de boeken staat op de iPad. Dat scheelt een zware
boekentas. Bij de talen wordt de iPad met name gebruikt
bij spreek-, luister- en leesvaardigheid. Bij het vak muziek
wordt ‘Garageband’ gebruikt en bij lichamelijke opvoeding
wordt de iPad ingezet om bewegingen te filmen en samen
te analyseren. Daarnaast gebruiken de meeste vakken apps
ter ondersteuning.

Wie betaalt de iPad?
De iPad wordt door je ouders aangeschaft en betaald. Via
het Revius Lyceum kun je een nieuwe iPad aanschaffen
vanaf € 350,-. De aanschaf kan ook bij een eigen leverancier
gedaan worden. Meer informatie volgt na aanmelding.

Alles wat je moet weten over de brugklas op het Revius Lyceum Doorn

Belangrijk!
Aanmelden

Open Dag
Op woensdag 1 februari 2023 is
de Open Dag. Iedereen uit groep
7 en 8 kan van 15.00 tot 18.30 uur
een kijkje komen nemen op het
Revius! En je ouders mogen mee.
WELKOM!

Met je ouders en je leraar bespreek je welke
brugklas het meest geschikt is voor jou. De
basisschool geeft advies en meldt jou daarna
aan. Het aanmelden kan tussen 15 februari
en 14 maart 2023. Begin april hoor jij of je
geplaatst bent.

Toelating

Bij de toelating en plaatsing in één van onze
brugklassen volgen wij het advies van de
basisschool.

Loten?

Meestal lukt het om iedereen te plaatsen en
dan hoeven we niet te loten. Heel soms zijn
er meer aanmeldingen dan ruimte in onze
klassen, dan ontkomen we niet aan een loting.
We zorgen er dan voor dat iedereen daarover
op tijd geïnformeerd wordt.
De aanmeldings- en lotings
procedure en meer informatie
over aanmelden vind je hier:

Meer weten over de
brugklas op het Revius?
www.reviusdoorn.nl
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Wij zijn
Revianen
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Dit jaar is klas HV13
‘het gezicht van het
Revius’.
Het was een feestje
om met hen samen
te werken!
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