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Jouw toekomst,
onze aandacht
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HAVO | VWO | TTO

800
leerlingen

Slagingspercentage
VMBO TL

Slagingspercentage
HAVO

* op basis van schoolexamens. Er was geen
centraal eindexamen in 2019-2020.

* op basis van schoolexamens. Er was geen
centraal eindexamen in 2019-2020.

Plaatsing
‘18
‘19

‘19
‘20

‘20
‘21

‘18
‘19

‘19
‘20

‘20
‘21

95%

100%*

97% *

97%

98%*

95% *

VMBO BK
(1 en 2) & TL
Een VMBO-diploma
geeft je een prima
perspectief op een
kansrijke toekomst.
Als je na het VMBO
de HAVO wil doen,
bereiden we je hier
goed op voor.

Leerlingen worden geplaatst op basis
van hun advies van de basisschool. Bij
een gemengd advies wordt een leerling in
principe op het hoogste niveau geplaatst,
omdat dit het meest kansrijk is.

HAVO

VWO & TTO
(1, 2 EN 3)

We zorgen ervoor dat
de lessen voldoende
afwisselend zijn en
bij je passen. Want
een havist is vaak
een denker én een
doener in één.

Je krijgt interessante en
uitdagende lessen die
passen bij jouw niveau
en talent. Een goede
voorbereiding op jouw
toekomst!
Voor leerlingen die
extra uitdaging zoeken,
bieden we TTO aan.

Dichtbij in de leerhuizen

Dichtbij voor de leerling
We weten dat aandacht alles
mooier maakt en zien daarin
jou. Zo weten we wat jij nodig
hebt om je diploma te kunnen
halen. Dat dit werkt, kun je zien
aan onze mooie resultaten over
welbevinden en veiligheid in de
tevredenheidsonderzoeken en
onze eindexamenresultaten,
die al jarenlang heel goed zijn!

Door de leerhuizen benadrukken we onze kleinschaligheid en
krijgen de leerlingen niet het gevoel op te gaan in de massa.
De schooltjes in de school zorgen voor een gevoel van geborgen
heid en veiligheid. De leerlingen worden gezien en voelen zich thuis
en welkom in hun leerhuis. De lijnen met docenten en leerhuis
assistenten zijn kort. Je kunt altijd bij hen terecht!

Revius Wijk,
altijd dichtbij

Dichtbij in de maatschappij
We investeren in contact met de
maatschappij. De maatschappelijke
stages zijn hier een voorbeeld van.
Leerlingen leren wat hun betekenis
is voor de samenleving en welke
rol zij hierin spelen. De leerlingen
worden goed voorbereid op hun
toekomst. Om hen te laten zien wat
zij buiten de muren van de school
tegen kunnen komen, halen we
buiten naar binnen (denk aan gastsprekers) en gaan we naar buiten
(denk aan excursies en projecten).

Dichtbij voor de ouders
We weten dat contact met
ouders van belang is waardoor
we samen kunnen zorgen dat
de leerlingen zich gezien en
gehoord voelen. De tutor speelt
hierin een belangrijke rol.

Dicht bij huis
Voor veel leerlingen is de afstand naar Revius Wijk
klein. Ook voor leerlingen van de overkant van de
Lek zijn wij meestal de school het dichtstbij huis.

reviuswijk.nl
Boordevol informatie en leuke filmpjes!
@ReviusWijk

