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1. Woord vooraf
Geachte ouder/verzorger,
Beste leerling,
Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke
stap. Veel zaken zullen veranderen
en zijn voor u mogelijk nieuw. In dit
boekje vindt u informatie over het
onderwijs op de locatie Revius van
het Wartburg College te Rotterdam.
Op de Revius bieden we het volledige
onderwijstraject op mavo-, havo- en
vwo-niveau. Ons motto
‘Voor elkaar’ betekent voor ons dat
we samenwerken binnen een veilige
omgeving aan goede resultaten voor
iedere leerling.

Tijdens de ontdekavond hebben u
en uw kind de school kunnen
ontdekken en de sfeer proeven.
Uiteraard is er ook gelegenheid om
vragen te stellen tijdens de open
dag en voorlichtingsavond. U mag
ook altijd contact met mij opnemen!
D. Blom
directeur
E: DBlom@wartburg.nl
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Tevredenheid ouders

Tevredenheid
leerlingen
vmbo-(g)t

6,9

Vergelijkbare scholen: 6,5
havo

6,8
Vergelijkbare scholen: 6,4

2. Onderwijs op Revius
Onderwijs ‘Voor Elkaar’
Het is goed om te weten dat het
Wartburg College een reformatorische school is in de 21e eeuw.
Onze identiteit is gebaseerd op de
Bijbel en de belijdenisgeschriften die
daarop gegrond zijn. Leerlingen en
leraren zijn onderweg door het leven
(pelgrims) en op school lopen ze een
tijdje met elkaar op. Het reisdoel is
het rijk van God dat met Christus’
wederkomst tot volle openbaring
komt en dat einddoel werpt z’n licht
over het pad. Bij dat licht blijkt dat er
in het persoonlijk en maatschappelijk
leven veel gebrokenheid is, maar ook
dat er door het geloof in Christus
herstel is. Herstel in de persoonlijke relatie met God, herstel ook in
geschonden intermenselijke
relaties en maatschappelijke situaties. We beseffen dat het leven uit
dat geloof geen vanzelfsprekendheid
is, maar genade van God.
We doen ons werk in het verlangen
onze leerlingen te vormen tot mensen die als volwassen christenen op
een verantwoordelijke manier hun
plaats in de samenleving kunnen
innemen.

vwo

7,0

Taken van het onderwijs
We onderscheiden drie taken van
onderwijs.
1. Kwalificeren. Leerlingen worden
voorbereid op toetsen en examen
met het oog op vervolgop-leiding
en loopbaan.
2. Socialiseren. Door middel van
burgerschapsvorming bereiden we
leerlingen voor op het deelnemen
aan de maatschappij.
3. Vormen van de persoonlijkheid.
Het is gericht op groeien in kennis,
houding, verantwoordelijkheid om
tot volwassenheid te komen.
Wij willen deze drie taken in evenwicht en samenhang oppakken.
Deze drie taken zijn niet exclusief
voor de school. Ook gezin, buurt
en kerk spelen een belangrijke rol.
Kwaliteit onderwijs
Voor verantwoording van de kwaliteit van ons onderwijs verwijzen
wij u naar de website
www.scholenopdekaart.nl. Hier zijn
o.a. onze uitstekende slagingspercentages, goede rendementen
en tevredenheidscijfers van ouders
en leerlingen te vinden. Op de
pagina hiernaast vind u enkele
voorbeelden van de informatie die
op deze website te vinden is.

Vergelijkbare scholen: 6,6

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder
het basisschooladvies?
VMBO-(G)T

VWO

HAVO
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Leerlingbegeleiding
Revius heeft een uitgebreide leerlingbegeleiding. Voor meer informatie
zie onze folder ‘Leerlingbegeleiding’
die te vinden is via onze website.
Neem bij vragen gerust contact op
met onze coördinator
leerlingenzorg, dhr. W. Offermans
(WOffermans@wartburg.nl).
Kenmerken van het onderwijs in
de onderbouw
De leerling…
•
leert actief en in toenemende
mate zelfstandig;
•
leert verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leergedrag;
•
leert samen met anderen, leert
samenwerken, oefent sociale
vaardigheden;
•
leert in samenhang, past verworven kennis toe;
•
oriënteert zich op leren en
werken in de toekomst;
•
leert in een uitdagende, veilige
en gezonde leeromgeving;
•
leert in één doorlopende leerlijn: basisonderwijs > voortgezet
onderwijs > vervolgonderwijs.
Vakken in de onderbouw
Leerlingen in de onderbouw krijgen
de volgende vakken:
•
•

godsdienst
biologie

•
•

Nederlands
natuur- en scheikunde
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(vanaf klas 2)

•
•
•
•

Engels
economie (vanaf klas 2)
Frans
Latijn/Grieks
(vanaf klas 2 – gymnasium)

•
•
•
•
•
•

Duits (vanaf klas 2)
wiskunde/rekenen
aardrijkskunde
lichamelijke opvoeding
geschiedenis
techniekmakers
(Technologie en Media)

•

cultuurontdekkers
(Kunst en Cultuur)

Brugklassen
Op de Revius zijn er drie soorten
brugklassen:
•
mavo-brugklassen
•
havo-brugklassen
•
vwo-brugklassen.
De leerlingen worden op het niveau
geplaatst dat geadviseerd wordt
door de basisschool. Indien er een
gemengd advies wordt gegeven,
plaatsen wij de leerling op het hogere niveau mits de klassengrootte dat
toelaat. Dit doen wij omdat we graag
de leerlingen met een gemengd advies de kans geven een diploma te
halen op het hogere niveau.

3. Onderwijsaanbod
De mavo (middelbaar algemeen
voortgezet onderwijs) omvat vier
leerjaren, waarvan de eerste twee
onderbouw zijn. De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) omvat
vijf leerjaren en het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)
zes leerjaren. Op deze twee niveaus
zijn de eerste drie leerjaren de onderbouw. Hieronder worden de drie
schooltypen verder uitgewerkt.
Mavo
•
Plaatsing: leerlingen met
gemengd advies vmbo-kader/
gt, met advies vmbo-g en advies
vmbo-t.
•
Goede aansluiting op vervolgonderwijs: mbo (niveau 4) en
havo!
•
Extra (zevende) examenvak
wordt gestimuleerd.
•
Beroepsgericht vak Dienstverlening en Producten (D&P):
- Voor denkers en doeners.
Combinatie van theorie en
praktijk
- Opdrachten binnen de
vakgebieden Techniek, Zorg
& Welzijn en Economie.

•

•

- Verplicht vak in klas 3. In klas 4
keuze als examenvak.
Veel aandacht voor vaardigheden:
- Presenteren
- Samenwerken
- ICT
- Planmatig werken
Diploma vmbo gemengd én vmbo
theoretisch

Havo
•
Plaatsing: leerlingen met advies
havo en gemengd advies vmbo-gt/
havo.
•
Goede aansluiting op vervolgonderwijs hbo.
•
Havo-leerling:
- Gericht op relatie
- Behoefte aan structuur
- Leert vooral door te oefenen
en toe te passen
• Na leerjaar 3: Tweede Fase:
- Profielen Natuur en Techniek
(N&T), Natuur en Gezondheid
(N&G),
- Cultuur en Maatschappij (C&M)
en Economie en Maatschappij
(E&M).
- Profielkeuze- en studiebegelei
ding door decaan en mentor.
- Keuzemogelijkheden: extra
vak(ken) en modules.
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Vwo
•
Plaatsing: leerlingen met advies vwo
en gemengd advies havo/vwo.
•
Gericht op wetenschappelijk vervolgonderwijs.
•
Vwo-leerling:
- Gericht op inhoud
- Houdt van diepgang en uitdaging
- Leert behoorlijk zelfstandig
•
Vanaf klas 2 keuze voor gymnasium
(Grieks en Latijn) of atheneum.
•

Maatwerk en begeleiding voor
getalenteerde leerlingen.

•

Versterkt Taal Onderwijs (VeTO) in
klas 2 en 3: Godsdienst, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en
wiskunde in het Engels.
Na leerjaar 3: Tweede Fase:
- Profielen Natuur en Techniek
(N&T), Natuur en Gezondheid
(N&G), Cultuur en Maatschappij
(C&M) en Economie en
Maatschappij (E&M).
- Profielkeuze- en studiebegeleiding door decaan en mentor
- Keuzemogelijkheden: extra
vak(ken) en modules.

•

Extra aandacht voor Engels
Op de Revius besteden we extra
aandacht aan Engels.
Waarom doen we dat?
Betere aansluiting op het hoger
•
beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.
•
Exameneisen: maximaal één
onvoldoende (5) in wiskunde,
Engels, Nederlands (havo en
vwo).
•
Internationalisering en maatschappelijke ontwikkelingen.
•
Verhogen motivatie van de
leerlingen voor Engels.
Hoe doen we dat?
•
Engels volgens het lesrooster
•
Specifiek aandacht voor leesbevordering, woordverwerving en
luistervaardigheid
•
Anglia (Anglia Member School):
- 2x per jaar examens
- Anglia Activity Day voor alle
brugklasleerlingen
- Summer School (inclusief
excursie)
•
Engelandreis klas 2m en 3hv
•
Bijles Engels
•
Extra begeleidingsuren Engels
bovenbouw
•
VeTO (Versterkt Taal Onderwijs)
vwo klas 2 en 3
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Praktijkvakken onderbouw
Sinds schooljaar 2018-2019 worden
twee nieuwe vakken gegeven.
Deze vakken worden gegeven in de
eerste drie jaren van de
havo en het vwo, en in de eerste
twee jaren van de mavo.

Cultuurontdekkers
Cultuuronderwijs is onmisbaar voor
de vorming van jongeren tot kritische
volwassenen. We leren ze de waarde
van kunst te begrijpen en te waarderen. Zo werken we aan historisch
besef en dagen we leerlingen uit
om een creatieve, onderzoekende
houding te ontwikkelen. Leerlingen
leren hun gevoelens en ervaringen
op beeldende en muzikale wijze uit
te drukken en daarover met elkaar te
communiceren.
Techniekmakers
Techniek is overal en is niet meer
weg te denken uit onze maatschappij. Technologische ontwikkelingen
volgen elkaar razendsnel op.
Hierdoor ontstaan er in de toekomst
‘nieuwe beroepen’ waar leerlingen
andere vaardigheden voor nodig
hebben. We willen leerlingen
hierop voorbereiden en ze deze
vaardigheden aanleren. In dit vak
gaan ze aan de slag met programmeren, presenteren, ontwerpen en
verkopen. Ze leren zo hun eigen
(multimedia) producten te bedenken
en te maken.
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4. Aanmelding en belangrijke data
Aanmeldingsproces
•
Advies basisschool (niveau-advies)
•
Gesprek adjunct-directeur mogelijk
•
Aanmelding
•
Screening aanmeldingen door
coördinator leerlingenzorg
•
Warme overdracht met leerkracht
en/of IB-er groep 8
•
Plaatsing
•
Bericht toelating met klassenindeling
•
Welkomstgesprek nieuwe ouders
•
Kennismakingsmiddag
Belangrijke data
•
Open dag: 15 januari 2022
•
Voorlichtingsavond ouders groep 7en 8-leerlingen: 25 januari 2022
•
Aanmelding vóór 15 maart 2022 via
aanmelden.wartburg.nl
Kijk op onze website www.ontdekrevius.nl
voor de laatste informatie.

Revius
President Rooseveltweg 11
3068 TR Rotterdam-Zevenkamp
Postbus 85150, 3009 MD Rotterdam
T (010) 286 60 00
inforevius@wartburg.nl

> Op het Wartburg leer je samen!

