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

Ken jij de drie A’s van het Revius al? Het zijn 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 75-minutenles en 
daarbuiten tijdens extra projecten en excursies. Zo zorgen 
we samen met jou voor een leuke, leerzame en geslaagde 
middelbare schooltijd.

Hoe leuk is dat: met je hele klas op brugklaskamp? Deze groep heeft elkaar en hun mentor heel goed leren kennen tijdens het brugklaskamp. Als je net begint in de brugklas 
dan ken je vaak maar een paar andere kinderen. Daarom zorgen wij er met introductiedagen én met het brugklaskamp 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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Beste toekomstige 
brugklasser,

Na bijna acht jaar basisschool ben je vast 
toe aan iets nieuws. Nieuwe vrienden 
(naast je oude), 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! 

Graag tot ziens op het Revius,
Ilse van Eekelen – rector

Wat is het Revius?
Het Revius is een school voor voortgezet onderwijs 
waar je de richtingen mavo (vmbo-tl), havo, (tweetalig) 
atheneum en (tweetalig) gymnasium kunt volgen. Wij 
noemen deze richtingen: Mavo Plus, Ondernemende 
Havo en Veelzijdig VWO. Het atheneum en gymnasium 
kun je ook als tweetalige opleiding volgen. Dat betekent 
dat je de helft van de vakken in het Engels krijgt.

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!

Brugklas-
paviljoen
Vanaf komend jaar krijg je les in ons gloednieuwe 
hoofdgebouw, in de nieuwe gymzalen en in ons 
brugklaspaviljoen! In het brugklaspaviljoen heb je 
een eigen kluisje, is er een studeerhuiskamer en een 
overblijfruimte speciaal voor brugklassers. Samen met 
je klasgenoten maak je de lokalen gezellig. Voor vakken 
als techniek, beeldende vorming 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 krijgen? En 
natuurlijk veel plaatsen om lekker buiten te chillen.

Welke brugklassen 
zijn er?

Samen met je ouders bespreek je met je 
groep 8-leerkracht welke brugklas voor 
jou het meest geschikt is. Jouw leerkracht 
geeft daarna een advies aan ons door: 
mavo, havo, atheneum, gymnasium of 
tweetalig vwo.
Onze brugklasconrector Marion 
Hagdorn bespreekt je aanmelding met 
de groep 8-leerkracht. Daarna krijg je 
van ons bericht over je plaatsing.

De brugklassen

Van 
betekenis 
voor jou

mavo/havo havo/vwo atheneum/gymnasium tto atheneum tto gymnasium

tweetaligtweetalignederlandstalig

G1I1  D1 F1 AG1 

Groep 8

BTBO
Notitie
Foto komt eraan heeft de fotograaf toegezegd! Plan A is beter i.v.m. grote witvlakken nu ...
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Plus, dus!
Als je het advies hebt gekregen om een 
vmbo-tl opleiding te gaan doen, ben je 
bij ons aan het juiste adres. Onze Mavo 
Plus is namelijk nét even leuker, beter 
en slimmer. Plus, dus! Je begint op het 
Revius in onze mavo/havo brugklas. Na 
de brugklas kom je in Mavo Plus.

De Plus van Mavo Plus
Wij letten op de groepsgrootte. Je leert 
elkaar dan simpelweg sneller en beter 
kennen en je kunt je beter concentreren. 
Het is ook fijn als je les krijgt van 
docenten die niet alleen veel weten van 
hun vak, maar ook van mavoleerlingen. 
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 
regelmatig 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. 
Mavo Plussers 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! 
We vieren Sinterklaas en Kerst met 
elkaar, organiseren dansfeesten en ons    

schooltoneel is te gek. We bereiden je 
ook voor op later: je gaat namelijk stage
lopen (klas 2).

Dienstverlening en Producten
Vanaf de derde klas volg je het vak 
Diensten 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 Mavo Plus 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. Je moet natuurlijk wel 
voldoende goed geslaagd zijn. Dankzij 
deze extra voorbereiding kan je met de 
Mavo Plus van het Revius Lyceum de 
havo in 6 jaar afronden.

Onder nemende Havo
Als je op de havo zit, dan wordt er veel 
aandacht besteed aan de algemene 
vakken. Maar we willen ook graag dat 
je je ontwikkelt op andere gebieden. Wij 
denken dat een havoleerling open en 
sociaal is, dat hij graag dingen op zijn 
eigen manier doet, dat hij wil weten wat 
het doel is van de dingen die hij leert 
maar dat hij wel graag een keuze wil 
hebben in hoe hij die dingen gaat leren. 
Hieraan proberen we in de havoles dan 
ook allemaal aandacht te geven. We 
willen graag dat jij je ondernemend 
opstelt in de les, dat je actief meedoet en 
meedenkt, omdat wij denken dat je dan 
het meeste leert.
 
Ben jij een ondernemend  
en actief iemand?
Dat willen we dan ook graag zien 
buiten onze ‘gewone’ lessen. In de 
onderbouw zijn er bijvoorbeeld allerlei 
projecten waarbij jouw creativi teit en 
doorzettingsvermogen heel welkom 
is. Ondernemende leer lingen hebben 
namelijk vaak hele goede ideeën. Je 
doet bijvoorbeeld het arbeids ervarings-
project, gaat op maat schap pe lijke stage 
en op zeilkamp.

In de bovenbouw kun je zelfs deelnemen 
aan een echte ondernemersklas en 
extra examens doen, bijvoorbeeld in 
boekhouden. Zo heb je straks na het 
halen van je havodiploma al wat stapjes 
richting je eigen onderneming gezet.

Wil je graag actief meedoen aan 
andere activiteiten op school, dan 
zijn er genoeg mogelijkheden: je kunt 
feesten organiseren, meedenken met 
de schoolleiding in monitorgroepen, 
in een bandje spelen, meedoen met 
het schooltoneel, enz. Jouw ideeën zijn 
welkom!

Extra examenvakken
Naast de aandacht voor jouw onder-
nemende kant, is de havo op het Revius 
natuurlijk ook gewoon een goede 
basisopleiding. 

We bieden meer, zoals de extra  
examen vakken:
• Spaans
• muziek
• tekenen en kunstgeschiedenis

Mavo Plus

BTBO
Notitie
Hier ook Diensten vervangen door Dienstverlening.
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Tweetalig onderwijs
TTO: We want MORE!
Als je kiest voor tto, dan kun je kiezen 
voor de tweetalige atheneum of 
gymnasium brugklas. Je kiest dan niet 
voor MEER, maar voor MORE. Vanaf de 
kerstvakantie spreek je in het Engels met 
elkaar. Je begroet je leraar in het Engels 
en je praat met je vrienden in het Engels. 
Daardoor leer je de taal ontzettend 
snel. Gaat het even niet zoals je wilt? 
Dan helpen we je graag! Er is meer dan 
Engels spreken en leren uit Engelstalige 
schoolboeken. Bijvoorbeeld een e-mail-
project met kinderen uit andere 

Europese landen. Door met elkaar te 
e-mailen over allerlei onderwerpen, 
leer je veel over verschillende landen 
en culturen en ondertussen werk je 
aan je Engels. We leren 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? Ben je bereid hard te werken? 
Wil je graag goed zijn in de dingen die je 
doet? Kies dan voor tto!

Na de brugklas
Na de brugklas stroom je door naar 
het Veelzijdig VWO. Je gaat dan naar 
het tweetalig atheneum of gymnasium. 
Aan het eind van de 3e 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, kun je in de bovenbouw 
het IB-English programma kiezen 
van de International Baccalaureate 
Organisation (IBO). Het houdt onder 
meer in dat je je bezighoudt met het lezen 
van literatuur, kranten, tijdschriften en 
andere informatiebronnen.

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 IB-
programma af in het examenjaar met 
een IB-examen. Het certificaat is van 
groot belang bij toelating tot Engelstalige 
universiteiten in binnen- en buitenland.
Ook kun je in IBV4 en 5 deelnemen aan 
het Advanced of Proficiency examen 
van Cambridge.

And MORE
In het tto-programma zijn veel 
buitenschoolse activiteiten opgenomen 
die het Engels nog meer tot leven 
brengen. 

Onder andere:
• Cricket Clinic
• Drama Workshops zoals The Little 

Victorians
• Back to primary school (les geven aan 

leerlingen van de basisschool)
• Language Village

• Language trip to England
• Exchanges with Germany and 

Denmark
• Speaking contests
• Debating contests
• Work experience (eventueel in  

het buitenland)
• Theatre performances (Activity Day  

in English)

Wat vragen we van jou?
Tweetalig onderwijs betekent dat je je 
goed moet inzetten. De helft van alle 
lessen wordt in het Engels gegeven. 
Tijdens die lessen is Engels de voertaal. 
Weet je een woord niet, dan omschrijf je 
in het Engels wat je bedoelt of je zoekt 
een woord op. Dat is soms lastig maar 
het went en het gaat steeds makkelijker.
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 van 
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 brug klas jaar is dat ongeveer € 800,-.

Veelzijdig VWO
Als je vwo-advies hebt, dan kun je instromen in één 
van deze vier brugklassen:
• de havo/vwo brugklas
• de Nederlandstalige atheneum/gymnasium brugklas 

met Latijn
• de tweetalige atheneum brugklas (tto)
• de tweetalige gymnasium brugklas (tto)

Nederlandstalige atheneum/gymnasium 
brugklas
Heb je een vwo-advies maar is tweetalig niks voor jou? 
Dan kies je voor de atheneum/gymnasium brugklas 
waar mee je alle kanten op kunt. Je start het schooljaar 
met alle normale vwo-vakken, plus Latijn.

Latijn
Wist je dat allemaal woorden die dokters gebruiken 
uit het Latijn komen? Als je Latijn kunt – en in de 
tweede klas komt daar Grieks bij – dan begrijp je veel 
beter waar onze cultuur, onze ideeën en de Europese 
talen vandaan komen. Bij Latijn hoor je ook veel over 
geschiedenis. Latijn volg je het hele jaar.

Na de brugklas
Na de brugklas beslis je of je doorgaat met Latijn en 
Grieks en op het gymnasium blijft, of dat je niet voor die 
talen en verhalen kiest en doorgaat op het atheneum.

Veelzijdig VWO: uitdagend!
Als je naar het vwo gaat, dan kun je goed leren. Het is 
ook belangrijk dat je nieuwsgierig bent, dat je van een 
uitdaging houdt en dat je open staat voor alles wat er 
in de wereld gebeurt. Wil je meer? Kun je meer? Dan 
mag je ook meer! Onze vwo-afdeling wil een lerende 
gemeenschap zijn.

Samen leer je meer; dat is het idee. Je daagt elkaar 
uit om te ontdekken waar je sterk in bent, te zoeken 
naar diepgang en te genieten van kennis. Wat is er 
nou leuker dan dat een medeleerling je uitnodigt om 
bijvoorbeeld mee te doen met het debatteam, of dat een 
docent je vraagt of je je in wilt zetten als junior mentor?

Extra examenvakken
Ons vwo heeft een veel breder aanbod dan het 
standaard vwo-programma. Aan het eind van vwo 3 
kies je een profiel en een extra vak. Als extra vak kun 
je bijna alles kiezen wat je wilt. Als je goed scoort, 
proberen we ook een tweede extra vak mogelijk te 
maken. De decaan helpt je bij het maken van een goede 
keuze. Buiten de verplichte profielvakken hebben we 
een groot aantal extra (school-)examenvakken die je 
kunt kiezen. Het zijn:
• filosofie
• muziek

• Natuur Leven & Technologie
• Spaans Elementaire
• wiskunde D
• tekenen en kunstgeschiedenis
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Elk schooljaar verschijnt het ‘plus-
boekje’, dat is een overzicht van alle 
activiteiten die je op school extra kunt 
doen. Hieronder worden er een paar 
toegelicht. Alle activiteiten die je in 
het plusprogramma doet en afrondt, 
vermelden we in het certificaat dat we 
je bij je diploma uitreiken.

Bèta-excellent
Heb jij interesse in bètavakken 
(wiskunde, natuurkunde, scheikunde 
en biologie) en vind je het leuk om 
daar extra tijd in te steken? Dan is 
bètaexcellent iets voor jou! Je kunt 
hier al in de brugklas mee starten - als 
je een 7 staat op je eerste rapport voor 
de bètavakken. Je gaat aan de slag 
met uitdagende opdrachten, samen 
met andere leerlingen uit de school. 
Voorbeelden zijn: robots, vliegen, het 
gedrag van de mens, hersenen en nog 
veel meer. Je volgt dit programma naast 
je gewone lessen; het kost je dus wel tijd. 
Aan het eind van het programma krijg je 
een certificaat.

GAST!
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. Zij 
organiseren ook dans-, muziek- en 
techniekworkshops op dinsdag- of 
donder  dagmiddag.
Jij kunt ook een GAST! worden! Kijk 
maar eens op de facebook-pagina ‘Gast 
Revius’ om te zien wat de GAST!-en
allemaal doen.

Junior talentclasses
De GAST!-en organiseren junior talent-
classes speciaal voor jou! 

Zes middagen kun je deelnemen aan
bijvoorbeeld:
• Theaterclasses
• Dansclasses
• Muziekclasses
• Appclasses
• Techniekclasses of
• Scienceclasses

Sport
Sporten is heel belangrijk, dat vinden 
wij ook. Wij hebben prachtige 
sportvelden en grote nieuwe gymzalen 
zodat iedereen twee keer per week 
kan sporten. 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 
waar we aan meedoen: basketbal, 
trefbal en een cricketclinic (TTO1). We 
organiseren eigen sportdagen waarop 
we de volgende sporten doen: volleybal, 
basketbal, hockey, voetbal, frisbee, 
tjouckbal, verspringen, balwerpen, 
sprint- en klassenestafette.
Als klap op de vuurpijl is er de goede-
doelen-sportnacht; de hele nacht sporten 
(als je kunt)!

Toneel en Muziek
Op het Revius zijn verschillende toneel-
groepen:
• De onderbouw toneelgroep maakt 

ieder jaar een eigen nieuwe 
voorstelling

• Er is een toneelgroep die een cabaret 
produceert

• Er is een groep die de kerstviering 
vormgeeft

• Je kunt meedoen aan de toneel-
productie ‘Kapstok’

• Eén keer per jaar is er een talentshow 
waar je kunt laten zien welk muzikaal 
talent jij bezit.

Er is nog meer
Voor iedere afdeling zijn er nog meer 
keuzes te maken. We noemen er hier 
willekeurig een paar:
• Arabisch
• Debatteam
• Promogroep Europa
• Cambridge Engels
• Ondernemersklas
• Olympiades
• Russisch
• Vormgeving

Revius plus -
programma
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Extra ondersteuning
Een diploma halen dat past bij de 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.

Mentor
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 
studievaardigheden. Je mentor spreekt ook met je over 
je schoolresultaten en je persoonlijke ontwikkeling.

De jaarlaagcoördinator
De jaarlaagcoördinator helpt leerlingen, mentoren 
en ouders op het gebied van studievoortgang, wel-
bevinden, 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 ondersteund 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.

Leerlingbegeleiding
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.

Remedial teaching
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.

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 met je aan het werk en 

leert jou hoe je een planning maakt, hoe je je agenda 
bijhoudt en nog veel meer.

Inloop-uur
Als je extra uitleg nodig hebt voor een bepaald 
vak dan kun je naar het inloop-uur. Vakdocenten 
voor Nederlands, Engels, Frans, Latijn, studieles en 
wiskunde 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.

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.

Studeerhuiskamer
Iedere dag kun je na je lessen terecht in de studeer-
huiskamer. Daar kun je, met een kopje thee, rustig 
aan je huiswerk. Er is altijd iemand aanwezig die jou 
studeertips kan geven. 

Lente- en zomerschool
Het Revius Lyceum streeft naar voortzetting van de 
lente- en zomerschool. Mocht het er naar uitzien dat je 
niet over zult gaan, dan kunnen de docenten besluiten 
om jou toe te laten tot de lente- of de zomerschool.
Je wordt dan in de meivakantie of aan het begin van 
de zomervakantie bijgespijkerd in één of soms twee 
vakken. Misschien kun je daarna toch over!

>  Alles over de extra ondersteuning vind je op:  
revius.nl/leerlingen/onder steuning leerlingen.

iPad-onderwijs
Alle brugklassers van het Revius Lyceum 
werken in de les en daarbuiten met een 
iPad. Waarom kiezen we hiervoor? 
ICT is niet meer weg te denken in ons 
leven. Bijna iedereen zit dagelijks achter 
een PC, tablet of smartphone. Wij als 
school vinden dat wij jou niet alleen 
voorbereiden op het leven, wij zijn ook 
een deel van je leven. Daarom sluiten 
wij bij deze ontwikkeling aan en leren 
we jou er verstandig mee te werken. De 
lessen duren 75 minuten. Zo hebben we 
tijd voor diepgang en afwisseling.

Digitale lesmethodes bevatten steeds 
meer verdiepings- en 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. Bovendien 
hebben wij nog heel wat te leren en te 
ontwikkelen als het gaat om de inzet van 
de iPad. Ondanks het feit dat we sinds 
september 2014 met iPads in de klas 
werken, is het niet zo dat op dit gebied 

alles al bedacht en uitgevonden is. We 
leren voortduren 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, 
huiswerkagenda 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 de bewegingen 
van leerlingen 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 draad-

loos netwerk op het Revius en kunnen 
dus overal op internet; ‘facebooken’ 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 voor 
circa € 460,-. De aanschaf kan ook bij 
een eigen leverancier gedaan worden. 
Meer informatie volgt na aanmelding.
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75-minutenrooster
Op het Revius hebben we een 75-minutenrooster. 
Je hebt dus maximaal vijf vaklessen op een dag. Het 
zesde uur wordt alleen gebruikt voor mentoruur of 
inloop- uur. Het voordeel hiervan is dat je minder 
leswisseling hebt en tijdens de les meer tijd hebt voor 
uitleg, oefening en huiswerk.

Kom kijken!
Er zijn verschillende momenten waarop je een kijkje 
kunt komen nemen op het Revius:

> TTO EN GYMNASIUM INFORMATIEAVOND
 op woensdag 7 december om 19.00 uur - samen met 

je ouders kom je naar het Revius om alles te horen 
over het tweetalig onderwijs en het gymnasium op 
onze school. Jij volgt workshops en je ouders krijgen 
een apart programma.

> OPEN AVOND
 op donderdag 26 januari tussen 18.00 en 21.00 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!

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 13 maart 2017. 
Begin april hoor jij of je geplaatst bent. De uitgebreide 
beschrijving van de aanmeldingsprocedure staat op 
revius.nl/groep8/aanmelden.

Toelatingscriteria
Bij de toelating en plaatsing in één van onze brugklassen 
gebruiken wij de volgende gegevens van de basisschool:

a)   Het advies van de basisschool, mavo, havo, vwo of 
tweetalig vwo.

b)  De informatie uit het onderwijskundig rapport dat 
door de basisschool aangeleverd wordt. Dit rapport 
bevat geen gegevens waaruit blijkt dat jij op 
belangrijke belemmeringen in ons type onderwijs 
zal stuiten.

c)   De informatie ontvangen tijdens de “warme” over-
dracht van de leerkracht van groep 8

De uitgebreide aanmeldingsprocedure staat op: 
revius.nl/openavond/aanmelden

Loten?
We hopen dat we niet hoeven te loten. Mocht dat 
toch moeten, dan zorgen we er weer voor dat iedere 
aangemelde leerling een geschikt plekje krijgt op het 
Revius en dat iedereen op tijd geïnformeerd wordt.

Belangrijk!
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Contact
Meer weten over de brugklas op het Revius?
• Kijk op www.revius.nl/groep8
• 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 Marion Hagdorn, conrector brugklassen -  

m.hagdorn@reviaandoorn.nl

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Revius Lyceum Doorn
is onderdeel van de CVO Groep

BTBO
Notitie
Heb jij ook een Instagram logootje? Dan mag die er bij!


