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Welkom op Revius

Hartelijk welkom op Revius. In het bijzonder welkom aan alle leerlingen die voor het eerst deel
uitmaken van onze school. Het devies van onze school is ‘Voor elkaar’. Leerlingen en leraren zijn
onderweg door het leven en op school lopen ze een tijdje met elkaar op om van en met elkaar te
leren. Dat leren bestaat uit het overdragen van kennis, overdragen van normen en waarden en het
ontwikkelen van de persoonlijkheid van de leerling. Op Revius willen we al die elementen vanuit de
Bijbel als het Woord van God doordenken en vormgeven.
In deze schoolgids geven we meer informatie over onze onderwijsvisie. Daarnaast komen er ook
allerlei andere praktische zaken aan de orde. Degenen die al langer onderwijs volgen op onze school
zullen veel bekende informatie tegenkomen.
‘Voor elkaar’ betekent ook dat we samenwerking met ouders belangrijk vinden. Via nieuwsbrieven,
onze website maar vooral ook door persoonlijke gesprekken met de mentor en vakdocenten willen we
deze samenwerking vormgeven. Maak als ouder daarom vooral ook gebruik van de georganiseerde
contactmomenten en schroom ook niet bij vragen per mail of telefoon contact op te nemen met de
mentor, vakdocent of andere medewerkers van de school.
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Onderwijsvisie Revius

Samenvatting
Leerlingen en leraren zijn onderweg door het leven en op school lopen ze een tijdje met elkaar op. Als
het goed is, zijn de christelijke leraar en de christelijke leerling niet zomaar reizigers door het leven, ze
zijn pelgrim. Het reisdoel is het rijk van God dat met Christus’ wederkomst tot volle openbaring komt.
Dat einddoel werpt z’n licht over het levenspad. Daarom is het nodig dat de christelijke identiteit het
hele onderwijs op een natuurlijke wijze doortrekt en de leerling ondersteunt in zijn ontwikkeling.
Leerlingen ontwikkelen zich in relatie tot God, hun medemensen, de wereld en zichzelf. Die
ontwikkeling wordt gedragen door de taken waar de school voor staat: het overdragen van kennis, het
overdragen van waarden en normen en het ontwikkelen van de persoonlijkheid van de leerling. Op
Revius willen we al die elementen vanuit de Bijbel als het Woord van God doordenken en vormgeven.
De volledige onderwijsvisie vindt u hier.

3

Wat maakt ons speciaal?

Voor elkaar
Op locatie Revius staat het thema ‘Voor elkaar’ centraal. Voor elkaar betekent voor ons dat we
samenwerken binnen een veilige omgeving aan goede resultaten voor iedere leerling. Dit komt tot
uiting in een drietal kernwoorden: betrokken, vormend, toekomstgericht.

1. Betrokken
Samen kun je meer: daar zijn we van overtuigd. Hier op Revius werken we daarom actief samen. Van
docent tot leerling tot ouder. We hebben oog voor elkaar en voor de samenleving. Samen zoeken we
naar de beste oplossing. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van iedere
leerling.
Hoe ziet u dit terug in de praktijk?
Maatschappelijke stage
We vinden het belangrijk dat leerlingen leren omkijken naar hun naaste, zonder hier iets voor terug te
krijgen. Dit doen we in de vorm van een Maatschappelijke Stage. Leerlingen gaan zelfstandig aan de
slag met verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan:
• het knutselen bij de vluchtelingenopvang;
• het klaarmaken van pakketten voor de voedselbank;
• het helpen van vrijwilligers van Staatsbosbeheer bij het snoeiwerk in de omgeving van de school;
• het afval in de buurt opruimen tijdens de Keep It Clean Day;
• helpen bij kerkelijke activiteiten.
Juniormentoren
Een nieuwe school en omgeving is voor veel leerlingen best even wennen. Op Revius werken we
daarom met juniormentoren. Deze vierdeklassers begeleiden de leerlingen tijdens hun eerste jaar en
zorgen ervoor dat ze zich snel thuis voelen.
Een veilige sfeer
Iedere leerling wordt gezien en mag hier op school zichzelf zijn. Revius is een kleinschalige school.
Hierdoor wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot. De leraren kennen de leerlingen persoonlijk.
Samen zorgen we voor een fijne sfeer, zodat leerlingen met plezier naar school komen.
Leerlingbegeleiding is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod, dat continu onze aandacht
heeft. De spil in de begeleiding is de mentor, een vakdocent die naast de gewone onderwijstaken
speciale taken heeft voor zijn mentorklas. Voor leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig
hebben, hebben we een zorgadviesteam (ZAT).

2. Vormend
We leren leerlingen dat ze een uniek schepsel van God zijn. Iedere leerling heeft zijn eigen talenten
en mag deze hier op school ontdekken en ontplooien. We vertellen leerlingen over God en de Bijbel
en
bereiden ze voor op hun rol als christen in de maatschappij. Ook laten we de leerling kennismaken
met
de wereld na school: een opleiding/universitaire studie of de maatschappij zelf.
Hoe ziet u dit terug in de praktijk?
Identiteit in de vakken
Het vak godsdienst neemt hier op school een belangrijke plaats in. We leren onze leerlingen hoe ze
als christen stevig in de samenleving kunnen staan. Dit begint elke morgen met de dagopening en het
samen lezen uit de Bijbel. Maar ook daarnaast heeft Gods Woord invloed op ons dagelijks handelen
en doen. Onze identiteit zien leerlingen daarom niet alleen terug bij het vak godsdienst, maar deze
loopt als een rode draad door het onderwijs. Bijvoorbeeld tijdens de lessen economie, als we het met
de leerlingen hebben over het verschil tussen arm en rijk.
Als christen in de wereld staan
Elk jaar zijn er twee activiteitenweken. In deze weken hebben leerlingen niet gewoon les, maar werken
ze vanuit verschillende vakken samen aan projecten. Zo is er bijvoorbeeld een project geweest
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rondom een gezonde leefstijl of omgaan met andersdenkenden. In de voor-examenklas gaan
leerlingen op werkweek in Nederland of het buitenland. Ook hebben we verschillende speciale
projecten, zoals Blessed Innovations, een lessenserie in de vierde klas over hoe het is om een beroep
te hebben in de exacte sector en lessen waarin de leerlingen geconfronteerd worden met de wereld
na school. In de zesde klas hebben we een project over geloof en wetenschap, waarin we onze
leerlingen proberen te vormen om christen te zijn en blijven in een seculiere universitaire wereld.

3. Toekomstgericht
We brengen onze leerlingen bij niet alleen te leren voor een cijfer, maar vooral ook te ‘leren voor het
leven’. We stimuleren leerlingen zelf te denken, te reflecteren en te handelen. Ze krijgen op Revius
alle ruimte om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. We willen onze leerlingen inspireren en
perspectief bieden voor later. Samen zorgen we ervoor dat ze hun plek kunnen vinden in de
maatschappij.
Hoe ziet u dit terug in de praktijk?
Aansluiting op de praktijk met beroepsgerichte vakken
Dienstverlening & Producten is een vak op de mavo voor denkers en doeners. Het is een combinatie
van theorie en praktijk en een perfecte aansluiting op het mbo.
We bieden leerlingen opdrachten aan binnen de vakgebieden Techniek, Zorg & Welzijn en Economie.
In het tweede en derde leerjaar is D&P een verplicht vak. In het vierde jaar kan het als extra
examenvak worden gekozen.
Extra aandacht voor Engels
Engels is een belangrijke taal in onze maatschappij. We bieden leerlingen aan om internationaal
erkende Anglia-certificaten te behalen. Daarnaast worden er diverse vakken op het vwo in het Engels
aangeboden: het zogenaamde versterkt talenonderwijs (véto).
Talentprojecten
Voor vwo-leerlingen die wat meer uitdaging willen, bieden we verrijkingsprojecten aan. Ze werken dan
11 weken een aantal lesuren per week aan een project. Vaak zijn dit onderwerpen die in de reguliere
lessen niet aan de orde komen. U kunt hierbij denken aan:
• Design
• Hersenen & Psychologie
• Escher & optische illustraties
• Psychologie

Twee nieuwe vakken
1. Kunst & Cultuur
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 uit te drukken, te visualiseren (bijv. iets ontwerpen en/of maken) en daarover
met elkaar te communiceren.
2. Technologie & Media
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 (technische) 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.
Start schooljaar 2018-2019
De twee nieuwe vakken worden gegeven in de eerste drie jaren van de havo en het vwo en in de
eerste twee jaren van de mavo.
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Onderwijs
Drie soorten onderwijs
Op locatie Revius kunnen leerlingen drie soorten onderwijs volgen: mavo, havo en vwo
(atheneum/gymnasium).
Mavo
In onze mavo brugklassen worden leerlingen geplaatst met het advies vmbo-g en het advies vmbo-t.
In onze mavo richten we ons op een goede aansluiting op zowel mbo (niveau 4) als havo en daarom
stimuleren we leerlingen om examen te doen in een extra (zevende) vak. Leerlingen kunnen dus ook
examen doen in zes vakken. Vanaf de tweede klas krijgen leerlingen het beroepsgerichte vak
Dienstverlening en Producten (D&P). Dit vak garandeert een goede aansluiting op vervolgonderwijs.
Afhankelijk van of het beroepsgerichte vak binnen of buiten de zes examenvakken wordt gekozen,
kan een leerling gemengd dan wel theoretisch diplomeren.
Havo
In onze havo brugklassen worden leerlingen geplaatst met het advies havo en het gemengde advies
vmbo-gt / havo. In onze havo richten we ons op een goede aansluiting op zowel het hbo als het vwo.
Leerlingen met een gemengd advies krijgen bij ons de kans een havodiploma te halen doordat we hen
in hun loopbaan op onze school zo veel mogelijk stimuleren en zo goed mogelijk begeleiden. De havo
leerling is gericht op een goede relatie met onze docenten, heeft behoefte aan structuur en leert
vooral door te oefenen en toe te passen. We bieden binnen onze havo o.a. extra uitdaging op het
gebied van Engels op allerlei manieren, zoals via Anglia, projectmatig en/of facultatief.
Vwo
In onze vwo brugklassen worden leerlingen geplaatst met het advies vwo en het gemengde advies
havo / vwo. In onze vwo richten we ons op een goede aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs.
Leerlingen met een gemengd advies krijgen bij ons de kans een vwo-diploma te halen. De vwo
leerling is gericht op inhoud, houdt van diepgang en is behoorlijk zelfstandig. We bieden binnen onze
vwo allerlei vormen van extra uitdaging. Leerlingen die in klas 1 goede cijfers hebben voor hun
vreemde talen kunnen het advies gymnasium krijgen en ook een gymnasiumdiploma halen. Vanaf
klas 1 kunnen leerlingen meedoen aan onze Talentprojecten en ze krijgen in klas 2 en 3 diverse
vakken in het Engels (VTO). In de bovenbouw kunnen leerlingen extra vakken en modules kiezen.

In welke brugklas komt mijn kind?
Revius heeft drie soorten brugklassen: mavo-brugklassen, havo-brugklassen en vwo-brugklassen. De
leerlingen worden op het niveau geplaatst dat geadviseerd wordt door de basisschool. We vragen de
basisscholen een helder niveauadvies uit te brengen. Indien er een gemend 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.

Na de brugklas
Leerlingen uit de 2e klas mavo kunnen, afhankelijk van hun resultaten, de gemengde of theoretische
leerweg afronden op locatie Revius, of kiezen voor een vervolg in de kaderberoepsgerichte leerweg
op De Swaef.
Leerlingen uit havo en vwo stromen na het derde leerjaar de Tweede Fase binnen en kunnen hun
schoolloopbaan afronden met een diploma voor havo, atheneum of gymnasium.
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Advies
In de onderbouw krijgen de leerlingen na een halfjaar een prognose over de te volgen leerroute. Bij
het tweede tussenrapport volgt een advies. Leerlingen die een lager advies krijgen dan verwacht,
worden daarna extra gevolgd door de mentor. Aan het einde van het schooljaar geeft de
docentenvergadering een definitief advies. Als ouders het niet eens zijn met het definitieve advies of
besluit van de docentenvergadering, kunnen zij heroverweging van het besluit verzoeken aan de
mentor of de adjunct-directeur van de betreffende afdeling. Alleen als de ouders punten naar voren
brengen die tijdens de docentenvergadering niet bekend waren, wordt de leerling opnieuw in
bespreking genomen.

Ander niveau
Soms blijkt gedurende het cursusjaar dat een leerling beter op zijn plaats is op een lager of juist hoger
niveau. Over het algemeen vindt zo’n overstap plaats aan het einde van een leerjaar, maar op
verzoek van de ouders en op advies van de docentenvergadering kan een tussentijdse overstap wel
eens voorkomen. Een tussentijdse overstap moet echter zoveel mogelijk vermeden worden, omdat
halverwege het cursusjaar instromen in een ander cursusjaar, sociaal gezien, erg moeilijk kan zijn.
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Leerlingbegeleiding

Begeleiding voor alle leerlingen
Leerlingbegeleiding is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod, dat continu onze aandacht
heeft.

Mentor en teamondersteuner of -coördinator
De spil in de begeleiding is de mentor die elke klas jaarlijks krijgt toegewezen. Dit is een vakdocent die
naast de gewone onderwijstaken speciale taken heeft voor zijn mentorklas. Hij is op de hoogte van de
individuele omstandigheden van elke leerling, verzorgt de administratie van cijfers en rapporten, is het
aanspreekpunt voor ouders en leerlingen over schoolresultaten en/of in geval van problemen,
adviseert over te volgen leerwegen, is verantwoordelijk voor een goed verloop van de klassenavonden
en stimuleert de groep om goed te presteren. Eén uur in de week is ingeruimd als ‘mentoruur’:
leerlingbegeleiding in klassenverband. De teamondersteuner speelt een centrale rol in de afhandeling
van allerlei leerlingenzaken als verlofaanvragen en absentenregistratie.

Docententeam en adjunct-directeur
Om de informatievoorziening tussen de mentor en de andere docenten snel en makkelijk te laten
verlopen, werkt het Wartburg College met docententeams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het
onderwijs én voor de zorg die we leerlingen bieden. Ze bestaan uit ongeveer vijftien tot twintig
docenten. De adjunct-directeur geeft leiding aan een docententeam. Hij is verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen van een team.

Huiswerkbegeleiding
Huiswerk maken hoort bij het voortgezet onderwijs, voor sommige leerlingen is het echter een
moeizame bezigheid. Aan het begin van elk schooljaar worden de huiswerkregels in iedere klas
besproken. Deze regels kunt u vinden op het ouderweb. In de eerst en tweede klas van de mavo
wordt er gewerkt met een studie-uur. Tijdens dit uur krijgen de leerlingen de gelegenheid om in alle
rust en onder begeleiding met hun huiswerk aan de slag te gaan.
Er bestaat de mogelijkheid dat uw zoon dochter huiswerkbegeleiding krijgt (ook wel Leren Studeren
genoemd). Met de mentor van uw zoon of dochter kunt u een eventuele aanmelding bij de
huiswerkbegeleiding bespreken. Huiswerkbegeleiding wordt ingezet voor een periode van 6 weken.
Daarna wordt bekeken of verlenging nodig is.
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van betaalde huiswerkbegeleiding door een externe
organisatie, Erudio. Voor meer informatie klik hier.

Begeleiding bij het kiezen van een leerweg, profiel, studie of beroep
Bij het kiezen van een sector en leerweg (in het tweede leerjaar van de mavo) en van een profiel (in
het derde leerjaar van het havo en vwo) werken mentor en vakdocenten samen om de leerling te
helpen. Bij dit keuzeproces – én bij de keuze voor een vervolgopleiding of een beroep – is ook de
schooldecaan nauw betrokken. De decaan verzorgt keuzebegeleidingslessen, organiseert
voorlichtingsavonden, voert persoonlijke gesprekken met leerlingen en kan een school- of
beroepskeuzetest afnemen.

Opvang nieuwe leerlingen
Nieuwe brugklasleerlingen maken al in juni voorafgaand aan hun eerste schooljaar op het Wartburg
College een middag kennis met hun klas en de mentor. Aan het begin van het nieuwe schooljaar
wordt hen een introductieprogramma aangeboden.
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Rouwverwerking
Het Wartburg College biedt jongeren die te maken hebben gehad met rouw in het gezin, dit te delen
met andere jongeren die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Twee schoolmaatschappelijk werkers
leiden de steungroep ‘gedeeld verdriet’. Er worden zes bijeenkomsten gehouden, verspreid over een
periode van twee maanden. De jongeren mogen zich hier voor via de mentor opgeven.

Zorgadviesteam (ZAT)
Ouders kunnen bij de aanmelding al aangegeven hebben dat aanvullende ondersteuning nodig is. Het
kan ook zijn dat ouders of verzorgers samen met de mentor tot de conclusie komen dat een leerling
meer ondersteuning nodig heeft dan de docenten kunnen bieden. Het zorgadviesteam (ZAT) kan dan
worden ingeschakeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij leerlingen met ernstige leer- of gedragsproblemen,
dyslexie, faalangst, een gebrek aan sociale vaardigheden of hoogbegaafdheid. Elke locatie beschikt
over zo’n team, waarin onder andere een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker zitting
hebben. De voorzitter van het ZAT, de zorgcoördinator, is op Revius de heer W. Offermans
(WOffermans@wartburg.nl).
In onze folder leest u alles over de leerlingbegeleiding op Revius.

Rebound
Onze school heeft ook een reboundvoorziening. Deze groep valt onder verantwoordelijkheid van
locatie Guido de Brès. De reboundgroep is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de cluster 4-afdeling in
Rotterdam-Zuid. De voorziening is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk niet meer meekunnen in het
reguliere onderwijsproces. De periode op de rebound is bedoeld om leerlingen een beter inzicht in zijn
of haar eigen gedrag te geven, zodat het weer mogelijk wordt om het reguliere onderwijs te volgen.
Als dit niet mogelijk blijkt, worden de leerlingen voorbereid op een andere vorm van onderwijs en/of
hulpverlening. Een toelatingscommissie beslist in nauw overleg met de ouders en het zorgadviesteam
van de locatie van herkomst over plaatsing in de reboundgroep.

Schoolondersteuningsprofiel
Elke school is (in het kader van Passend Onderwijs) verplicht haar ondersteuningsmogelijkheden te
beschrijven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het ondersteuningsprofiel van het Wartburg
College heeft als uitgangspunt dat elke leerling die vanuit de identiteit past bij de school, een plaats
krijgt binnen de school. Dat kan binnen het zogenaamde ‘basisarrangement’ dat geldt voor de locaties
of via de aanvullende arrangementen zoals de reboundgroep en de cluster 4-groepen.
Onder de aanvullende arrangementen vallen ook de leerlingen met gehoorstoornissen of visuele
beperkingen. Voor hen wordt in overleg met Auris of Bartimeüs de ondersteuningsbehoefte bepaald.
Voor leerlingen die aanvullende ondersteuning krijgen (boven het basisarrangement), wordt door de
school in overleg met de ouders een ontwikkelperspectief opgesteld.

Vertrouwenspersonen
Voor een zorgvuldige en deskundige behandeling van klachten is op het Wartburg College een aantal
interne vertrouwenspersonen in functie. Per locatie betreft dit een man en een vrouw. Zij hebben met
name een doorverwijzende rol naar de externe vertrouwenspersoon, de vertrouwenspersoon
integriteit, de leidinggevende of de direct betrokkenen. De interne vertrouwenspersonen fungeren voor
leerlingen in nood als sociaal vangnet.
De interne vertrouwenspersonen van de Revius zijn: mw. J.D. van Gelder en G.H.G. Wassink. De
externe vertrouwenspersoon is mw. E. Vromans. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van de
Arbo Unie: (0181) 24 48 00.
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Studiekosten

Gratis schoolboeken
De leerlingen ontvangen direct na de zomervakantie hun boekenpakket. De benodigde boeken
worden door de school gratis aan de leerlingen beschikbaar gesteld. Bij ontvangst van het
boekenpakket dienen de leerlingen te controleren of het pakket compleet is en in goede staat
verkeert.

Zorgvuldigheid
Gedurende het schooljaar is de leerling verplicht om zorgvuldig met de boeken om te gaan, door:
a. de boeken te kaften en te onderhouden;
b. de boeken te vervoeren in een stevige tas;
c. de boeken niet met stift, pen of potlood van enige opmerking te voorzien;
d. de boeken te gebruiken in overeenstemming met hun bestemming.
Alle boeken (tekst- èn werkboeken) zijn en blijven tijdens het schooljaar eigendom van de school. De
school geeft de boeken in bruikleen aan de leerlingen. Alle boeken (met uitzondering van de
werkboeken, tenzij anders aangegeven) moeten op een vooraf bekend gemaakt tijdstip weer
ingeleverd worden op school. In principe zal dit aan het einde van het schooljaar zijn, tenzij de boeken
in verband met bijvoorbeeld (niveau) wisselingen eerder op school ingeleverd moeten worden.

Inlevervoorwaarden
De boeken moeten bij inlevering in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
a. de boeken moeten in complete staat verkeren, inclusief eventuele bijlagen zoals woordenlijsten en
cd-roms;
b. de boeken moeten in goede staat verkeren. Hieronder wordt onder andere verstaan:
 dat de bladzijden van de boeken nog goed gelijmd of gebonden zijn (geen losse bladzijden);
 dat de boeken niet beschreven zijn;
 dat er in de bladzijden van de boeken niet geknipt is en dat er zich geen stickers in de boeken
bevinden.
Een boete wordt opgelegd als het boek bij inname ontbreekt of dusdanige schade heeft dat het als
verloren moet worden beschouwd.

Schoolkosten
De toegang tot en deelname aan het reguliere, bekostigde onderwijs en de examens is in het
voortgezet onderwijs gratis. De ouders dienen zich echter te realiseren dat de keuze voor een
bepaalde opleiding gepaard kan gaan met extra kosten voor de ouders. Voor sommige lesmaterialen
zoals een atlas, een rekenmachine of gereedschap ontvangt de school geen financiële bijdrage van
de overheid. De gedachte hierachter is dat het gaat om lesmateriaal dat langer dan een jaar meegaat,
door meer gezinsleden kan worden gebruikt en (door het zelf aan te schaffen) het eigendom wordt
van de leerling. Ook voor extra activiteiten, zoals excursies en werkweken, krijgt de school geen geld
van het ministerie.
De schoolkosten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
a. Lesmateriaal dat door de ouders zelf moet worden aangeschaft
Deze materialen zijn onmisbaar om de opleiding met succes te volgen. De ouder(s) of verzorger(s)
schaffen deze materialen zelf aan.
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b. Vrijwillige ouderbijdrage
Hieronder vallen alle geldelijke bijdragen van de ouders. Het niet betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage kan betekenen dat wij in de toekomst niet meer in staat zijn deze extra activiteiten te
organiseren of deze voorzieningen aan te bieden. In het geval dat een overeenkomst voor de inning
van de gevraagde bijdragen wordt ondertekend, zijn de ouders na ondertekening verplicht de
ouderbijdrage te betalen. Het niet ondertekenen van de overeenkomst kan betekenen dat de leerling
is uitgesloten van de bewuste activiteit/dienst.
Jaarlijks ontvangen de ouders(s)/verzorger(s) een brief met een limitatieve opsomming van de
schoolkosten per klas, onderverdeeld in de hierboven genoemde categorieën. Voor al deze
schoolkosten is instemming verkregen van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad.
In bijlage 1 is de brief over de schoolkosten en het boekenpakket van locatie Revius toegevoegd
evenals informatie over de betalingsmogelijkheden.
Het Wartburg College onderschrijft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. De code is
opgesteld door de ouderorganisaties NKO, OUDERS & COO en LOBO, de organisaties voor bestuur
en management VOS/ABB, VBS, Verus, Bond KBVO, VGS en LVGS, alsmede de VO-raad. De code
vraagt van elk van deze partijen in de school een inspanningsbijdrage om het achterliggende doel van
de code te realiseren, namelijk transparantie en beheersing van de kosten voor ouders.

Reiskosten
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een abonnement voor het openbaar vervoer
voor hun zoon/dochter. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de locatieadministratie.

Stichting Materiële Steun
Door de Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs worden zaken bekostigd die
te maken hebben met de identiteit en met het bevorderen van de kwaliteit van het reformatorisch
voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht. Het zijn zaken waarvoor het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geen of onvoldoende middelen beschikbaar stelt.
Structureel verleent deze stichting materiële steun aan (de ouders van leerlingen op) het Wartburg
College voor zaken zoals:
 het in standhouden van een reisfonds waaruit onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in de
reiskosten van de leerlingen wordt verstrekt wanneer door de bewuste keuze voor het
reformatorisch onderwijs sprake is van een lange reisafstand. Ouders die hiervoor in
aanmerking denken te komen, kunnen het aanvraagformulier downloaden en met
bewijsstukken inleveren bij de locatieadministratie;
 uitreiking van een Bijbel of (dag)boek aan examenleerlingen;
 handreiking bij de Bijbelroosters;
 cursus godsdienstige en pedagogische vorming voor docenten;
 scholingskosten eerste bevoegdheid in verband met het identiteitsaspect in de
benoemingscriteria.
Eenmaal per jaar worden de ouder(s) en verzorger(s) door deze stichting benaderd om een gift over te
maken. Als richtbedrag vraagt deze stichting € 40 voor het eerste kind en € 20 voor het tweede kind
uit hetzelfde gezin dat als leerling op één van de locaties van het Wartburg College is ingeschreven.

Tegemoetkoming ouders
Leerlingen van 18 jaar of ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs of in het
volwassenenonderwijs, kunnen een tegemoetkoming scholieren aanvragen.
Voor de voorwaarden en het aanvragen van deze tegemoetkomingen verwijzen wij u naar de
website www.duo.nl.
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Jaaragenda

PERIODE 1
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PERIODE 3
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PERIODE 4
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Contact

Waar vindt u locatie Revius?
BEZOEKADRES
President Rooseveltweg 11
3068 TR Rotterdam
(010) 286 60 00
inforevius@wartburg.nl
POSTADRES
Postbus 85150
3009 MD Rotterdam

Personeel Revius
De contactgegevens van alle personeelsleden staan op ouder- en leerlingenweb.

Routebeschrijving

Vanaf Rotterdam
Vanaf de A20 richting Gouda/Utrecht neemt u afslag 16 (Rotterdam-Prins Alexander). Aan het einde
van de afrit slaat u linksaf de Capelseweg op richting Ommoord. Ga na 0,6 km linksaf de President
Rooseveltweg op en draai naar meteen rechtsaf het parkeerterrein van de school op.

Vanuit Gouda/Utrecht
Vanaf de A20 richting Rotterdam neemt u afslag 16 (Rotterdam-Prins Alexander). Aan het einde van
de afrit slaat u rechtsaf de Capelseweg op richting Ommoord. Ga na 0,6 km linksaf de President
Rooseveltweg op en draai naar meteen rechtsaf het parkeerterrein van de school op.

Openbaar Vervoer
Op 300 meter van het schoolgebouw bevindt zich aan de Barbarakruid een halte van buslijn 35. Op
ongeveer vijf minuten loopafstand (ca. 700 meter) bevinden zich de metrostations Hesseplaats en
Nieuw Verlaat. De metro zorgt voor een vlotte verbinding met het NS-station Rotterdam-Alexander.
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Westlandbus
Leerlingen uit de regio Westland en Vlaardingen kunnen gebruik maken van de Westlandbus. De bus
vertrekt om 7.00 uur in Poeldijk. We streven ernaar de bus voor de thuisrit direct na het zevende uur te
laten vertrekken en geen achtste uren op te nemen in het rooster van de ‘busleerlingen’. Dit laatste is
voor bovenbouwleerlingen helaas niet altijd mogelijk. Op woensdag vertrekt de bus om 13.15 uur
vanaf school.

Contactpersoon stichting Busvervoer Scholen Rotterdam:
Mw. K.M. van Spronsen-van ‘t Ende
Binnenduin 12
2681 XB Monster
(0174) 21 22 43
(06) 10 19 68 43
E-mail: avanspronsen@caiway.nl
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Bijlage 1

Brief ouders ouderbijdrage en aan te schaffen materiaal
2017-2018 Revius

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen van het Wartburg College, locatie Revius

Onderwerp
Plaats

Boekenpakket/schoolkosten 20172018
Rotterdam

Datum

30 juni 2017

Contactpersoon

mw. J.A.E. Pals-van Dijk

Doorkiesnumme
r
E-mail

010 - 286 60 13
JAEPals@wartburg.nl

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief zetten wij de belangrijkste zaken voor u op een rij met betrekking tot het boekenpakket
en de schoolkosten. Bewaart u deze brief alstublieft zorgvuldig. We krijgen in de loop van het
schooljaar regelmatig vragen van ouders, die in deze brief al beantwoord zijn.
BOEKEN
De boeken die voor het schooljaar 2017-2018 nodig zijn, worden door school besteld en in de week
voor de start van het schooljaar thuisbezorgd door PostNL. U ontvangt een email als het pakket
verzonden wordt met daarin een Track & Trace code om het pakket te ‘volgen’. Als er niemand thuis is
doet PostNL een kaartje in de brievenbus. Het pakket kan dan worden opgehaald op het
dichtstbijzijnde postkantoor. Daar blijft het pakket maximaal twee weken staan.
Als eerste worden gebruikte boeken geleverd. Wanneer er geen gebruikte boeken meer op voorraad
zijn, levert Van Dijk nieuwe boeken. Wanneer u het pakket ontvangt, controleer dan de inhoud op basis
van de pakbon die in het pakket zit. Op deze pakbon staat aangegeven of een artikel nieuw (N) of
gebruikt (G) is geleverd.
Wanneer u een boek van slechte kwaliteit heeft ontvangen, meldt u dit in Mijn VanDijk.nl. Klik op het
juiste pakket, achter de artikelen kunt u klikken op ‘iets melden’. Kies hier voor de optie ‘schade’. De
melding zorgt ervoor dat u aan het einde van het schooljaar geen problemen ondervindt bij het inleveren
van de boeken.
Mocht het boek echt niet bruikbaar zijn, dan kunt u ook aangeven dat u een vervangend artikel wilt
ontvangen. Van Dijk zorgt er voor dat u een ander boek geleverd krijgt. Staat ‘iets melden’ niet meer
achter het artikel, dan is de reactietermijn verstreken.
Als een boek is kwijtgeraakt, wordt deze niet (nogmaals) door de school betaald. Een nieuw boek kunt u
via de website van Van Dijk bestellen.
Alle boeken (met uitzondering van de werkboeken, tenzij anders aangegeven) moeten op een vooraf
bekend gemaakt tijdstip weer ingeleverd worden op school. In principe zal dit aan het einde van het
schooljaar zijn, tenzij de boeken in verband met bijvoorbeeld (niveau)wisselingen eerder op school
ingeleverd moeten worden. Schade aan de boeken door verlies of beschadiging komt voor rekening van
de ouder(s) of verzorger(s). Een boete wordt opgelegd als het boek bij inname ontbreekt of dusdanige
schade heeft dat het als verloren moet worden beschouwd.
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BOEKENFONDSCOÖRDINATOR
Voor vragen kunnen de leerlingen terecht bij Van Dijk of de boekenfondscoördinator. Dit geldt ook
voor wijzigingen in het boekenpakket als gevolg van vak- of niveauwisselingen.
Boekenfondscoördinator
Mevr. J.A.E. Pals-van Dijk

JAEPals@wartburg.nl

SCHOOLKOSTEN
De toegang tot en deelname aan het reguliere, bekostigde onderwijs en de examens is in het
voortgezet onderwijs gratis. U dient zich echter te realiseren dat de keuze voor een bepaalde
opleiding gepaard kan gaan met extra kosten voor de ouders. Voor sommige lesmaterialen zoals een
atlas, een rekenmachine of gereedschap ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid.
De gedachte hierachter is dat het gaat om lesmateriaal dat langer dan een jaar meegaat, door meer
gezinsleden kan worden gebruikt en (door het zelf aan te schaffen) het eigendom wordt van de
leerling. Ook voor extra activiteiten, zoals excursies en werkweken, krijgt de school geen geld van het
ministerie.
Wij hebben ons ingespannen om de schoolkosten te beheersen. Voor deze schoolkosten is
instemming verkregen van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad.
De schoolkosten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
a. Lesmateriaal dat door de ouders zelf moet worden aangeschaft
Deze materialen zijn onmisbaar om de opleiding met succes te volgen. De ouders of verzorgers
schaffen deze materialen zelf aan.
b. Vrijwillige ouderbijdrage
Hieronder vallen alle geldelijke bijdragen van de ouders. Als u de ouderbijdrage niet (volledig) betaalt,
kan de school uw kind uitsluiten van de voorzieningen en activiteiten waarvoor u niet betaald heeft.
Indien uw kind is uitgesloten van een activiteit die plaatsvindt gedurende schooltijd, wordt een
vervangend programma aangeboden aan uw kind, dat hij/zij verplicht is te volgen.
Op de volgende pagina vindt u per categorie een opsomming van de schoolkosten voor het schooljaar
2017-2018. Dit overzicht kunt u ook terugvinden op onze website.
TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN
Onder bepaalde voorwaarden kan de overheid u tegemoet komen in de schoolkosten voor uw kind. U
vindt hier meer over op www.duo.nl. Let u er wel op dat de aanvraag tenminste drie maanden voor de
18e verjaardag van uw kind moet zijn ingediend.
Voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële
middelen is in steeds meer regio`s de Stichting Leergeld actief. Stichting Leergeld biedt kinderen
kansen om te kunnen deelnemen – met hun leeftijdgenootjes – aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Op www.leergeld.nl kunt u zien of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de
schoolkosten en kunt u zich ook direct aanmelden. In de regio`s die niet bij de Stichting Leergeld
aangesloten zijn, heeft de gemeente vaak zelf een regeling voor een tegemoetkoming.
Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met mw. M.G.K. Nobel, afdeling
Financiën&Beheer, telefoon 0180-726664.
VRAGEN?
Mocht u nog vragen hebben over het boekenpakket, dan kunt u terecht bij de boekenfondscoördinator
van de locatie, mw. J.A.E. Pals-van Dijk.
Met vriendelijke groet,
M.A. van der Meijden
directeur
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Schoolkosten 2017/2018 (locatie Revius)
a. Zelf aan te schaffen lesmateriaal
1m
Bijbel, Statenvertaling met psalmen
*
Woordenboek La-Ne
Gymschoen met niet-afgevende zool
*
Jongens: gymbroek
*
Meisjes: gymbroek/turnbroek
*
Effen wit sportshirt
*
Agenda
*
Passer, geodriehoek
*
Multomap 23-rings (alleen voor CKV-leerlingen)
Ruitjesschrift A4
*
Rekenmachine TI-30x11B / Casio fx-82MS
€ 15,00
Grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T of de TI-84 Plus T
* prijs onbekend (geen verplichte afname bij bepaalde winkel/uitgever)
(*) zie boven + verplichte aanschaf wanneer vak wordt gekozen

1h/v
*

2m
*

2h/v
*

3h/v
*

3m
*

4gt
*

4h
*

5h
*

*
*
*
*
*
*
*
*

4a
*
(*)
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
(*)

*
*
*
*
*
(*)

*
€ 15,00

*
€ 15,00

*
€ 15,00

*
€ 15,00

(*)
€ 15,00

(*)
€ 15,00

*
*
*
*
*
*

5a
*
(*)
*
*
*
*
*
*

6a
*
(*)
*
*
*
*
*
*

*

*

*

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

5a

6a

€ 9,00

€ 9,00

b. Vrijwillige ouderbijdrage
1m
1h/v
2m
2h/v
3h/v
3m
4gt
4h
4a
5h
Tag (t.b.v. kopieren)
€ 4,00
€ 4,00
Tekenetui met inhoud **
€ 22,10
€ 22,10
Kluishuur*
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
Bijdrage klassenexemplaren Bosatlas
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
Introductiedagen brugklassen
€ 11,50
€ 11,50
Introductiedag 3-vmbo
€ 15,00
Introductiedag 4-vmbo
€ 1,00
LOB-dag 2-vmbo
€ 6,00
LOB-dag examenklassen
€ 17,50
€ 17,50
Projectdag derde klassen
€ 20,00
€ 20,00
Schaatsdag (incl. vervoer)
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
Huur schaatsen bij schaatsdag (eventueel eigen materiaal)**
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
Snowboard/ski-dag examenklassen (incl. vervoer)
€ 40- € 80
€ 40- € 80
Activiteitenweken***
€ 75,00
€ 75,00
€ 80,00
€ 70,00
€ 80,00
Werkweek***
€ 200,00 € 205,00
€ 225,00
* Voor nieuwe leerlingen wordt € 15,00 borg gevraagd voor de kluissleutels. Aan het einde van de schoolperiode wordt de borg na inlevering van beide kluissleutels terugbetaald.
** indicatieprijs
*** Deze bedragen kunnen tot maximaal € 10 duurder worden i.v.m. onvoorziene uitgaven
keuze(vak) / facultatief
Excursie klassieke talen (alleen gymnasiumleerlingen)
Excursie KCV/CKV
Excursie biologie*
Praktijkdiploma Elementair Boekhouden*
Scratch Messiah*
Cursus reanimatie*
Anglia-examen Engels
Anglia Summer School*
Na-examenreis (op basis van genoeg belangstelling)***
* indicatieprijs
** prijs is variabel (afhankelijk van niveau leerling)
*** maximumprijs

€ 30,00

€ 30,00
€ 25,00

**
€ 140,00

**
€ 140,00

**
€ 140,00

**
€ 140,00

**
€ 140,00

**
€ 140,00

€ 25,00
**
€ 60,00

21

**
€ 140,00

€ 40- € 80
€ 385,00

€ 30,00
€ 25,00
€ 12,00
€ 80,00

€ 40,00

€ 17,50

€ 40,00
**
€ 140,00

€ 25,00
**
€ 60,00

€ 80,00
€ 40,00
€ 25,00
**
€ 140,00

€ 40,00
€ 25,00
**
€ 60,00

