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Hoe leuk is dat: met je nieuwe klas allerlei dingen doen waardoor je elkaar
en je mentor heel goed leert kennen? Als je net begint in de brugklas
dan ken je vaak maar een paar andere kinderen. Daarom zorgen wij er
met introductiedagen én met de outdoordag voor dat je elkaar goed leert
kennen. Zo voel je je snel vertrouwd en veilig om te leren en te groeien.
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Aandacht,
Ambitie en
Actief Leren

foto @luukkramer

Ken jij de drie A’s van het Revius al? De
A’s van: Aandacht, Ambitie en van Actief
Leren. Aandacht hebben wij voor jou:
waar ben jij goed in en hoe kunnen we
jou daarbij ondersteunen? Ambitie: die
heb jij om meer uit jezelf te halen! Niet
alleen voor jezelf maar ook voor een
ander. Actief Leren doe je in de les en
daarbuiten tijdens extra projecten en
excursies. Zo zorgen we samen met jou
voor een leuke, leerzame en geslaagde
middelbare schooltijd.
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Beste
toekomstige
brugklasser,
Je bent bijna geen basisschoolleerling meer. Volgend schooljaar ben
jij een brugklasser! Als brugklasser maak je nieuwe vrienden (naast je
oude), krijg je nieuwe docenten, nieuwe vakken, andere schooltijden
en een andere school. Om je nieuwe school te kiezen heb je veel
informatie nodig. In deze krant kun je van alles lezen over het Revius
Lyceum in Doorn. Uiteindelijk is kiezen ook een kwestie van gevoel.
Waar voel jij je straks het meeste thuis? Waar kan jij gewoon lekker
jezelf zijn en het beste uit jezelf halen? Om antwoorden op deze
belangrijke vragen te krijgen, kun je het beste zelf komen kijken op
school. Wij ontvangen je graag!

Clementine van den Berg

Job Kooi

rector

conrector brugklassen

Graag tot ziens op het Revius!

Marieke Hartog

Mark Creutzburg

jaarlaagcoördinator

jaarlaagcoördinator

brugklassen

brugklassen

Brugklaspaviljoen
Je krijgt les in ons hoofdgebouw, in de
gymzalen maar vooral in ons brugklas
paviljoen! In het brugklaspaviljoen
heb je een eigen kluisje en is er een
verblijfsruimte speciaal voor brug
klassers. Er is zelfs een WiFi-vrije
ruimte waar je rustig kunt lezen of een
bordspelletje kunt spelen. Samen met je

klasgenoten maak je de lokalen gezellig.
Voor vakken als techniek, muziek en
soms ook andere vakken ga je naar
het hoofdgebouw. De gebouwen staan
allemaal op ons eigen terrein. Wist je
dat we ook een buitentheater en een
pannaveld hebben? En natuurlijk veel
plaatsen om lekker buiten te chillen.

Het brugklaspaviljoen heeft een
eigen concierge. 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!

Van
betekenis
voor jou

Wat is
het Revius?
Het Revius is een school voor voort
gezet onderwijs waar je de richtingen
mavo (vmbo-tl), havo, (tweetalig)
atheneum en (tweetalig) gymnasium
kunt volgen. Als je kiest voor twee
talig onderwijs, krijg je de helft van
de vakken in het Engels tot en met
het derde jaar.

Waar staan wij voor?
Wij willen dat jij voelt dat je ertoe doet.
In een veilige omgeving ontdek je wie je
bent, wat je kan en hoe je van betekenis
voor een ander en onze omgeving
kan zijn. Door uitdagende activiteiten
binnen en buiten de les bieden we je
kennis en vaardigheden aan. Daarnaast
stimuleren we je om nieuwsgierig,
creatief en kritisch te zijn. En niet
onbelangrijk: we werken en leren ook
om plezier te hebben!
Dit vertaalt zich ook in de sfeer bij
ons op school. Bij ons kun je jezelf
zijn. Iedereen is welkom op onze open
christelijke school. Respect voor de
ander en openheid naar elkaar zijn
voor ons een vanzelfsprekendheid.
Leerlingen geven aan zich veilig te
voelen op school. Zo kun je beter leren
en later ook meer betekenen voor een
ander.
Revius, van betekenis voor jou!

Welke brugklassen zijn er?

60-minutenrooster
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Op het Revius hebben we een
60-minutenrooster. Per week staan
er twee Reviusuren in je rooster die
jij kunt besteden aan de vakken waar
je extra tijd voor nodig hebt of aan
vakken waarin je je wilt verdiepen.

60
min.
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Revius mavo
Als je het advies hebt gekregen om een vmbo-tl opleiding te
gaan doen, ben je bij ons aan het juiste adres. Onze mavo is
namelijk nét even leuker, beter en slimmer. Je begint op het
Revius in onze mavo/havo brugklas. Na de brugklas kom je
in de mavo.
De Revius mavo
Onze mavo behoort tot de 10% beste
mavo opleidingen in Nederland. En dat
is niet voor niets. Onze docenten zijn
oprecht in jou en je schoolresultaten
geïnteresseerd. Ze weten hoe jij
het beste leert en hoe ze je kunnen
motiveren. De mentor spreekt regel
matig met je over hoe je je voelt en
hoe het gaat op school en thuis. Op die
manier voel je je goed en leer je beter!

Leuker
Natuurlijk leer je veel uit schoolboeken.
Maar we doen ook veel leerzame en
leuke activiteiten. We gaan bijvoorbeeld
op dagexcursies en in de derde klas
nemen we je zelfs een hele week mee
op pad. Het leuke is, deze weekexcursie
mag jij in de tweede klas zelf bedenken
en in de derde klas meehelpen organi
seren! We bereiden je ook voor op later:
je gaat namelijk stagelopen (klas 2).

Dienstverlening en Producten
Vanaf de derde klas kun je kiezen voor
het vak Dienstverlening en Producten.

Wat houdt dat vak in? Het gaat over
marketing, samenwerken met een team,
zorgen dat er geld is om een product
te maken, boekhouding, personeel en
nog veel meer. Bedrijfsvoering dus.
En daar heb jij weer meer aan, welke
vervolgopleiding je ook zult kiezen.

Havo in zes jaar
Vanaf de derde klas kun je extra havo
lesstof krijgen. Als je dat ook tijdens je
eindexamenjaar blijft volgen, is dat een
goede voorbereiding om na de mavo
naar de havo te gaan. In de derde klas
bespreken jouw docenten met je of dit
voor jou geschikt is. De extra lesstof
krijg je tijdens de lessen aangeboden.
Aan het einde van klas 4 kun je dankzij
deze voorbereiding heel goed naar havo
4 doorstromen. Wist je dat ongeveer
30% van onze mavisten doorstroomt
naar onze havo? Je moet natuurlijk wel
voldoende goed geslaagd zijn. Dankzij
deze extra voorbereiding kan je met de
mavo van het Revius Lyceum de havo
in 6 jaar afronden.

Revius havo
Op het Revius zien wij dat een havoleerling open en sociaal is en dat hij graag
dingen op zijn eigen manier doet. Daarnaast denken we dat een havoleerling
graag wil weten wat het doel is van de dingen die hij leert maar dat hij daarnaast
wel graag een keuze wil hebben in hoe hij die dingen gaat leren. In de lessen op
de havo proberen docenten en mentoren hier allemaal rekening mee te houden.
Daarnaast willen we leerlingen ook graag stimuleren om zelf na te denken
over hoe hij het beste leert en gemotiveerd raakt. Zelfreflectie vinden wij heel
belangrijk en in je KOM (Kind, Ouder, Mentor)-gesprek zal dit ook vast aan de
orde komen.

In de onderbouw zijn er allerlei projecten waarbij
we graag willen zien dat leerlingen zelf aan de
gang gaan. Theorie is belangrijk maar van het zelf
doen en ervaren leer je ook heel veel. Tijdens je
maatschappelijke stage besteden we hier aandacht
aan en ook in het arbeidservaringsproject willen we
dit graag stimuleren.
Een topper op de havo-afdeling is het jaarlijkse
zeilkamp in Friesland. Allerlei activiteiten in en om
het water zorgen voor in- en ontspanning en leiden
ertoe dat je elkaar nog beter leert kennen.
Wil je als havoleerling nog meer uitdaging dan
hebben we een heel leuk plusprogramma waarin
je je in allerlei richtingen verder kunt verdiepen:
je kunt je storten op allerlei talen, meedraaien in
monitorgroepen en leerlingarena’s, een toneelstuk
schrijven én spelen of een basiscursus psychologie of
yoga volgen. Voor de échte ondernemende leerlingen
is er in havo 4 een ondernemersklas waarbij je je
eigen bedrijf gaat opstarten en heel veel leert over hoe
het is om de baas van een bedrijf te zijn.

Genoeg om naar uit te zien,
we zien je dus graag komen!
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Vwo op het Revius:
gymnasium of atheneum
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. Naast alle kennis die je opdoet op school, leren we je ook steeds
zelfstandiger en verantwoordelijker worden.
Veel leerlingen die voor het gymnasium kiezen,
zien dat als een verbreding en verdieping van
hun ontwikkeling. Je krijgt veel kennis over taal,
geschiedenis, archeologie, kunst, filosofie en theater.
Wist je dat allemaal woorden die dokters gebruiken
uit het Latijn komen? Door de klassieke talen te leren
en kennis te hebben van de klassieke oudheid, begrijp
je beter waar onze cultuur, ideeën en de Europese
talen vandaan komen. Je kunt er ook voor kiezen om
tweetalig atheneum of gymnasium te gaan doen. Dan
volg je de helft van je vakken in het Engels tot en met
de derde klas.

Revius CV
Veel kinderen gaan na het vwo studeren. 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. Veel vwo-leerlingen kiezen 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.

Na de onderbouw
Na de brugklas, tweede en derde klas ga je naar
de bovenbouw. De meeste gymnasiumleerlingen
kiezen er in de bovenbouw voor 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.

Tweetalig onderwijs
leermiddelen en we kijken naar filmpjes in het
Engels. We doen allerlei activiteiten in het Engels en
we hebben contact met leerlingen uit het buitenland
bijvoorbeeld tijdens uitwisselingen. Door met elkaar
te e-mailen over allerlei onderwerpen, leer je veel
over verschillende landen en culturen en ondertussen
werk je aan je Engels. Tijdens een cricket clinic leer je
ook cricket spelen, een typisch Engelse sport.
Hou je van reizen en van andere mensen ontmoeten?
Vind je het leuk om in een andere taal te spreken en te
lezen? Ben je bereid hard te werken? Wil je graag goed
zijn in de dingen die je doet? Kies dan voor tto!

Na de brugklas

TTO: We want MORE!

Na de brugklas ga je naar het tweetalig atheneum of
tweetalig gymnasium. In de tweede klas maak je een
Language en Culture Trip naar Engeland. Je bezoekt
dan onder andere een Engelse school en je gaat
naar plaatsen zoals Liddington, Bath en Brighton. In
datzelfde jaar ontvang je een leerling uit Duitsland,
die je in het derde jaar zelf bezoekt. Aan het eind
van de derde klas wordt je niveau van het Engels
getoetst in het First Certificate of English examen van
Cambridge, misschien ben je zelfs zo goed dat je het
Advanced examen kunt doen. Als je tot en met het
derde leerjaar met succes een tweetalige opleiding
hebt gevolgd, ontvang je een tto-certificaat en kun je
in de bovenbouw het IB-English programma kiezen.
Het houdt onder meer in dat je je bezighoudt met het
lezen van literatuur, kranten, tijdschriften en andere
informatiebronnen.

Als je kiest voor tto, kun je kiezen voor het tweetalig
atheneum of tweetalig gymnasium brugklas. Je kiest
dan voor Bilingual Education. Vanaf de kerstvakantie
spreek je in het Engels met elkaar. Je begroet je leraar
in het Engels en je praat met je klasgenoten in het
Engels. Daardoor leer je de taal heel snel. Gaat het
even niet zoals je wilt? Dan helpen we je natuurlijk!
Er is meer dan Engels spreken en leren uit Engels
talige schoolboeken. We werken met digitale

Ook leer je hoe je essays en allerlei artikelen schrijft,
je geeft presentaties en je kunt deelnemen aan
debat-, spreek- en schrijfwedstrijden. Je sluit het IBprogramma af in het examenjaar met een IB-examen.
Het certificaat is heel belangrijk bij toelating tot
universiteiten met Engelstalige opleidingen in binnenen buitenland. In IBV4 en 5 kun je deelnemen aan het
Advanced of Proficiency examen van Cambridge.

And MORE
In het tto-programma zijn veel extra activiteiten
opgenomen waarbij natuurlijk Engels wordt
gesproken. Onder andere:
– Cricket Clinic
– Drama Workshops, zoals
The Little Victorians
– Back to primary school (lesgeven
aan leerlingen van de basisschool)
– Language trip to England
– Exchanges with Germany
– Activity Day in English
– Speaking contests
– Debating contests
– Work experience (het liefst in het buitenland)

Wat vragen we van jou?
Tweetalig onderwijs betekent dat je je extra moet
inzetten. Meer dan de helft van alle lessen wordt
in het Engels gegeven. Weet je een woord niet, dan
omschrijf je in het Engels wat je bedoelt of je zoekt het
op. Dat is in het begin soms lastig maar je zult merken
dat het steeds makkelijker gaat.
Je krijgt een beoordeling voor Motivation Bilingual
Education, Speaking English en Comprehension of
English op je rapport. Ook neem je deel aan extra
activiteiten in het Engels waar je een verslag over
schrijft voor je portfolio. Wat heb je nodig?
– Zin
– Inzet
– Motivatie
– Doorzettingsvermogen

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.
In het brugklasjaar is dat ongeveer € 800,-.
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Revius plusprogramma
Elk schooljaar verschijnt het ‘plusboekje’. Dat is een
overzicht van activiteiten voor alle leerlingen die je op
school extra kunt doen. Hieronder worden er een paar
toegelicht. Activiteiten die je in het plusprogramma doet
en afrondt, vermelden we in het certificaat dat we je bij je
diploma uitreiken.
Bèta-excellent
Bèta-excellent is er voor leerlingen
die wel wat extra uitdaging kunnen
gebruiken op het brede vlak van
biologie, techniek, wiskunde, natuur
kunde 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. Bèta-excellent 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 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.

Talen
Ook op het gebied van talen valt er veel
te kiezen voor alle leerlingen. Zo is er
een vertaalwedstrijd Duits, kun je het
Goethe Zertifikat Duits halen, Engels
Cambridge volgen, Frans Delf Scolaire

of je kennis van het Spaans of zelfs het
Russisch vergroten!

eigen sportdagen waarop we bijvoor
beeld de volgende sporten doen:
volleybal, basketbal, hockey, voetbal,
frisbee, tjouckbal en verspringen. Op
ons terrein staan prachtige beuken.
Daartussen ontstaat stap voor stap
een klimpark. Jij kunt helpen met
ontwerpen, aanleggen en bouwen.
Als klap op de vuurpijl is er de goededoelen-sportnacht; de hele nacht sporten
(als je kunt)!

GAST!

Toneel en Muziek

Belangrijke mensen op het Revius
zijn de GAST!-en. Dat is een groep
leerlingen uit alle jaarlagen die samen
bijvoorbeeld sporttoernooien en
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 facebookpagina ‘Gast Revius’ om te zien wat de
GAST!-en allemaal doen.

Op het Revius zijn verschillende
toneelgroepen. De onderbouw
toneelgroep maakt ieder jaar een eigen
voorstelling. Er is een toneelgroep

Sport
Sporten is heel belangrijk, dat vinden
wij ook. Wij hebben prachtige sport
velden en grote nieuwe gymzalen.
Naast de gymlessen doen we meer!
We doen met de school mee aan een
voetbalcompetitie, unihockeycompetitie,
Mission Olympic korfbal (landelijk),
Shell schoolhockey competitie en
een softbalcompetitie. Er zijn ook
verschillende toernooien waaraan we
meedoen: basketbal, trefbal en een
cricketclinic (TTO1). We organiseren

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.

Er is nog meer
Er zijn nog meer keuzes te maken,
zoals:
– Poëzie- en muziekfestival
– Debatteam
– Junior European Parliament
Ambassador groep
– Ondernemersklas
– Olympiades
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Extra ondersteuning
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 en begeleiding nodig.

met je aan het werk en leert jou hoe je
een planning maakt, hoe je je agenda
bijhoudt en nog veel meer.

Studeerhuiskamer

I-uur

Mentor

Leerlingbegeleiding

De mentor is je eerste aanspreekpunt,
ook voor je ouders. Je hebt iedere
week een mentoruur. Tijdens deze
lessen wordt er gepraat over hoe het
in de klas gaat, hoe de sfeer is en word
je geholpen met bijvoorbeeld studie
vaardigheden. Je mentor spreekt ook
met je over je schoolresultaten en je
persoonlijke ontwikkeling.

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

Als je extra uitleg nodig hebt voor een
bepaald vak dan kun je naar het i-uur.
Vakdocenten voor Nederlands, Engels,
wiskunde en studievaardigheden
geven steunlessen voor hun vak. Ook
is er de mogelijkheid om te oefenen
met het maken van planningen of
te leren hoe er precies gestudeerd
moet worden.

Remedial teaching

Faalangsttraining

Remedial teachers kunnen je helpen
bij: dyslexie, gedragsproblemen of
leerachterstand door langdurige ziekte.
Elke dyslectische brugklasleerling
krijgt vier keer remedial teaching.
Tijdens deze lessen worden strategieën
aangeleerd om het leren makkelijker te
maken. Daarnaast wordt het dyslexie
protocol 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.

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

De jaarlaagcoördinator
De jaarlaagcoördinator helpt leerlingen,
mentoren en ouders op het gebied
van studievoortgang, welbevinden,
ondersteuningsvragen, absentie, ziekte
en gedrag. Samen met de mentor en
zorgcoördinator wordt bekeken welke
hulpvraag je hebt en welke acties
ondernomen moeten worden.

De junior-mentoren
De mentor van de brugklas wordt onder
steund door twee junior mentoren:
leerlingen uit de bovenbouw helpen de
brugklasmentoren met organisatorische
en begeleidingstaken. Zij gaan mee op
brugklaskamp, zijn aanwezig tijdens de
kennismakingsactiviteiten en soms bij
mentorlessen. Zij bieden een luisterend
oor - een grote “broer/zus” eigenlijk,
maar dan op school.

aanmelden voor een korte training
die hier op school wordt gegeven.

Iedere dag kun je na je lessen terecht
in de studiezaal. Daar kun je rustig aan
het werk. Er is altijd iemand aanwezig
die jou studeertips kan geven.

(Hoog)begaafdheid
Ons (hoog)begaafdenonderwijs is volop
in ontwikkeling. We hebben (hoog)
begaafdheidscoaches en er is extra
ondersteuning en/of uitdaging voor
(hoog)begaafde brugklasleerlingen. Ook
voor leerlingen in hogere leerjaren komt
er steeds meer aandacht op dit gebied.
>A
 lles over de extra ondersteuning
vind je op: revius.nl/leerlingen/
ondersteuning leerlingen.

Studiecoaching
Heb je veel moeite met bijvoorbeeld
het plannen van je huiswerk, het
voorbereiden van toetsen of om je te
concentreren? Dan kan de studiecoach
je helpen. De studiecoach gaat vier keer

iPad
ICT is niet meer weg te denken in ons 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.
Digitale lesmethodes bevatten steeds meer verdiepingsen verrijkingsstof. Het geeft de docent de mogelijkheid
om jou maatwerk te bieden. 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. We leren voortdurend van
en met elkaar hoe de iPad en de toepassing daarvan het
best ingezet kan worden.

Wat merk je in de les?
Dagelijkse schoolzaken zoals planners, huiswerk
agenda en inzage van de cijfers zijn digitaal. 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 zomaar 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-, luisteren 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 vakspecifieke apps
ter ondersteuning.

Een bron van afleiding?
De iPad kan niet alleen voor schoolzaken worden
gebruikt, dat weten we. Alle leerlingen hebben
toegang tot het draadloos netwerk op het Revius
en kunnen dus overal op internet; ‘snapchatten’
en ‘facetimen’ kan dus zomaar. Hierover maken
we vooraf goede afspraken met elkaar. Wij vinden
het belangrijk dat je leert om verstandig van deze
mogelijkheden gebruik te maken. Als dat niet meteen

lukt? Dan hebben wij de digitale mogelijkheid om
deze verleidingen in goede banen te leiden.

Wie betaalt de iPad?
De iPad wordt door je ouders aangeschaft en betaald.
Via het Revius Lyceum kun je een nieuwe iPad
aanschaffen vanaf € 345,-. De aanschaf kan ook bij een
eigen leverancier gedaan worden. Meer informatie
volgt na aanmelding.

7

Schooljaar 2020-2021

Belangrijk!
Kom kijken!
Er zijn verschillende momenten
waarop je een kijkje kunt komen
nemen op het Revius:
> Open dag
op woensdag 15 januari 2020 tussen
15.00 en 18.30 uur - samen met
je ouders kom je naar het
Revius om de hele school
te bekijken, bij de
verschillende vakken
te snuffelen en kennis
te maken met leraren
én leerlingen!
020
januari 2

Open
g
a
d
15
0 uur

15.0018.3

Aanmelden,
hoe doe je dat?
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. Wij hopen dat jij voor
het Revius kiest!
Het aanmelden kan tussen 20 februari en 12 maart
2020. Begin april hoor jij of je geplaatst bent. De
uitgebreide beschrijving van de aanmeldings
procedure staat op www.revius.nl/groep-8/aanmelden.

Toelatingscriteria
Bij de toelating en plaatsing in één van onze
brugklassen volgen wij het advies van de basisschool.
De uitgebreide aanmeldingsprocedure staat op:
www.revius.nl/groep-8/aanmelden

Loten?
Graag bieden we alle leerlingen die voor het Revius
kiezen een plek. We hopen dat we daarvoor niet
hoeven te loten. Mocht dat toch moeten, dan zorgen
we er voor dat iedereen op tijd geïnformeerd
wordt. De lotingsprocedure staat op de site:
www.revius.nl/groep-8/aanmelden.

8

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

Wij zijn
Revianen

Dit jaar is klas AG12
‘het gezicht van het
Revius’.
Het was een feestje
om met hen samen
te werken!

Contact
Meer weten over de brugklas op het Revius?

Driebergsestraatweg 6c
3941 ZX Doorn
0343 41 21 45
info@reviusdoorn.nl
www.revius.nl

–
–
–
–
–

Kijk op www.revius.nl/groep-8
Like ons op Facebook: www.facebook.com/reviusdoorn
Volg ons op Twitter: www.twitter.com/reviusdoorn
Bekijk de filmpjes op Youtube: promofilm Revius Lyceum Doorn
Mail naar Job Kooi, conrector brugklassen j.kooi@reviusdoorn.nl
Het Revius Lyceum Doorn
is onderdeel van de CVO Groep.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

