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VOORWOORD VAN DE RECTOR
Voor u ligt de laatste Logmail van dit kalenderjaar. Er liggen intensieve weken met bijzondere activiteiten
achter ons. Ik noem er graag een aantal. Om te beginnen Model European Parliament in Havo 5. De
leerlingen debatteerden over de invoering van een Europees leger. In 3 dagen ontwikkelden onze havo 5
leerlingen zich tot vaardige debaters en parlementariërs. Hun leraren waren leerlingen van het Marnix
Gymnasium in Rotterdam. Het was een groot succes. Een andere bijzondere activiteit was ‘Public
Speaking’. De sprekers waren vooral tweedeklassers. Mijn bewondering hebben ze, want er is heel wat
moed en voorbereiding voor nodig om voor publiek in het Engels een goed verhaal te houden. De
onderwerpen waren zeer divers, maatschappelijke betrokkenheid was de grote gemene deler. Er waren
speeches over kernenergie, het belang van biodiversiteit, # Me Too, vluchtelingen en discriminatie. De
avond werd afgesloten met speeches van een aantal vierdeklassers. November is ook altijd de maand van
de voorlichtingsavond voor de profielkeuze en de tafeltjesavonden. Velen van u waren daarvoor naar
school gekomen, hetgeen zeer wordt gewaardeerd.
We zijn ons aan het voorbereiden op de festiviteiten met de leerlingen in december. De hoogtepunten
daarbij zijn de kerstviering met de brugklassers, de Sint activiteiten voor klas 1 t/m 3 en het Kerstbal met
de hele school. Tussendoor komt de ANWB nog op bezoek met het ‘Streetwise’ programma oftewel
veilig verkeer lessen. Daarover gesproken, controleert u alstublieft nog even of de fietsverlichting van uw
zoon of dochter het doet. Je ziet ze ‘s ochtends vroeg namelijk echt niet als ze geen licht aan hebben.
Andere bijzondere dingen die eraan komen zijn Paarse Vrijdag en Foute Kersttruiendag. En verder moet
er in de komende weken natuurlijk ook nog ‘gewoon’ hard gewerkt worden in de lessen. Daarbij wil ik in
het bijzonder onze examenkandidaten een hart onder riem steken. Die zijn aan de voorbereiding voor SE
2 begonnen.
Het wachten is op de kersttooi voor de school. Elk jaar steekt de ouderraad weer heel veel werk in de
versiering. Waarvoor bij voorbaat veel dank, want het geeft iedereen een heel warm gevoel om in zo’n
mooi versierde school binnen te komen!
Ik wens u met uw gezin een goede decembermaand!
Jan Leuiken, rector

HERKANSINGSDAG
Op maandag 3 december vinden de herkansingen plaats voor de leerlingen van HAVO 5 en VWO
6. Elke leerling heeft recht op 1 herkansing. De deadline voor het inleveren van het profielwerkstuk 6
VWO staat op vrijdag 7 december a.s. Voor 5 HAVO ligt de deadline op vrijdag 30 november,

daarna zullen de leerlingen zich voorbereiden op de presentaties aan hun vakdocenten en docent
Nederlands.

SINTVIERING
Op woensdag 5 december vieren we voor de onderbouw het Sinterklaasfeest.
DE DAGINDELING OP WOENSDAG 5 DECEMBER ZIET ER ALS VOLGT UIT:
1e t/m 3e uur: Alle klassen les volgens rooster
4e en 5e uur: Onderbouw Sintviering in lokalen en oude gymzaal,
4e en 5e uur: 4H, 5H, V4, 5V en 6V les volgens rooster
4e en 5e uur gaan de klassen het volgende doen:
1e klassen
2e klassen
3e klassen

Dobbelspel
Actie schoenendoos
Amnesty International

Cadeautje van de Sint; donderdag 6 december is iedereen het 1e uur vrij!

ACTIVITEITEN BRUGKLASSEN IN DECEMBER
De feestmaand december staat weer voor de deur. Ook op het Rijnlands worden in deze maand extra
activiteiten georganiseerd om de verschillende feesten luister bij te zetten. Hieronder volgt een overzicht
voor de brugklas.
Woensdag 5 december

Brugklasleerlingen hebben de eerste drie uur les volgens het normale
rooster.
Het 4e en 5e uur wordt in de klas met de mentor Sinterklaas gevierd. Om
12.30 uur zijn de leerlingen uit.

Donderdag 13 december

Vanaf 13.00 uur generale repetitie Kerstviering
19.30 uur: Kerstviering brugklas in het Atrium ten bate van Local Heroes,
waarbij u van harte welkom bent (uitnodiging apart verstuurd)

Maandag 10 december

Anwb verkeersbus (zie stukje verderop in deze logmail)

Donderdag 20 december

1e t/m 3e uur: les. Daarna vanaf 11.00 uur brugklasbasketbaltoernooi tot
ongeveer 14.30 uur. Kerstbal te Duinrell in De Kikkertuin.
Aanvang brugklasleerlingen 19.30 uur
Ophalen brugklasleerlingen 23.00 uur exact

Vrijdag 21 december:

Begin Kerstvakantie

PRESENTATIE PROFIELWERKSTUKKEN 5 HAVO
In de weken voor de kerstvakantie, namelijk op 6,7 en 11 december zullen de eindexamenkandidaten van
5 HAVO hun profielwerkstuk presenteren en verdedigen ten overstaan van hun vakdocenten,
medeleerlingen en belangstellenden. Alle ouders, grootouders, familieleden en vrienden van de
kandidaten zijn van harte welkom. U heeft hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen.

MONDELINGE EXAMENS IB ENGLISH A: LANGLIT
Op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 december 2018, zijn de mondelinge examens IB English
A: Language and Literature voor de vwo 6 leerlingen. De examens worden afgenomen door mw. Stout.

DE ANWB STREETWISE NEXT LEVEL 2018
Jongeren tussen de 12 en 16 lopen veel risico in het verkeer.
Streetwise Next Level is een uitdagend en dynamisch lesprogramma.
Voor de brugklasleerlingen vindt De Verkeersworkshop ‘Ik & het verkeer!’ plaats op maandag 10
december 2018.
Door vragen, stellingen en interactie wordt leerlingen op een prikkelende en confronterende wijze
duidelijk gemaakt, hoe zij zelf op de fiets aan het verkeer moeten deelnemen. Ethische verkeersdilemma’s
en persoonlijke verhalen vormen de rode draad door de Verkeersworkshop. De Verkeersworkshop ‘Ik &
het verkeer’ duurt 45 minuten (één lesuur) en wordt gegeven door een professionele instructeur.

Voor de tweede klasleerlingen vinden de lessen plaats op maandag 10 en dinsdag 11 december 2018 in
De Verkeersbus.
Leerlingen volgen in en om de opvallende Verkeersbus verschillende High-tech workshops. D.m.v.
interactieve games, een kennisquiz, de dode hoek module en een scootersimulator worden de leerlingen
geconfronteerd met hun verkeersgedrag. Ook ervaren zij hoe het is om te rijden in het donker en hoe de
zichtbaarheid is. Tevens komt aan de orde het fietsen in groepen en mobiel bellen. Leerlingen en docenten
geven het programma een ruime 8 als rapportcijfer. Zij vinden het programma ‘leuk’ én ‘leerzaam’. Eén
sessie duurt 90 minuten (2 lesuren).

KERSTBAL
Donderdagavond 20 december wordt de mooiste avond van het schooljaar. Het Rijnlands gaat in gala naar
het Kerstbal. De dames in het lang … de heren met strik …. Duinrell by candle light. De DJ’s zijn er
klaar voor en het CB zorgt voor de nodige verrassingen.
De brugklassers worden verwacht om 19.30 uur.
De leerlingen uit klas 2 en hoger zijn welkom om 20.00 uur. Deuren sluiten 21.30 uur!!! Daarna geen
toegang.
De eindtijden voor het feest zijn:
* brugklas

23.00 uur

* klas 2 en 3:

23.30 uur

* bovenbouw:

00.30 uur

De regels op het Kerstbal
Het Kerstbal is het grootste en mooiste schoolfeest van het jaar. Het feest moet voor iedereen, van
brugklasser tot en met eindexamenleerling, leuk zijn. Leerlingen, jong en oud, verheugen zich lang van
tevoren op het Kerstbal. Om het ook dit jaar weer tot een geweldig feest te maken helpt het om preventief
een aantal spelregels vast te leggen.

Alcoholgebruik voor of tijdens een schoolfeest bederft de sfeer. Het gebruik is schadelijk voor de
ontwikkeling van jongeren en brengt grote risico’s met zich mee in het verkeer.
Het voorkomen van alcoholgebruik door leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
ouders en de school. De school draagt verantwoordelijkheid tijdens het feest. De ouders dragen
verantwoordelijkheid voor en na het feest. Wij vragen de ouders uitdrukkelijk om het zogenaamde
‘indrinken’ en het kopen van alcoholhoudende drank te voorkomen. Beide zaken spelen zich buiten het
gezichtsveld van de school af. De school controleert de leerlingen bij binnenkomst. Leerlingen moeten
gericht (bij vermoeden van indrinken) en steekproefsgewijs ‘blazen’ en worden door
beveiligingsmedewerkers gecontroleerd op het bij zich hebben van drank. Bij overtreding wordt de
leerling niet toegelaten of van het schoolfeest verwijderd en worden ouders gebeld met het verzoek hun
zoon/dochter te komen ophalen. Mocht u niet in staat zijn uw zoon/dochter zelf op te halen dan zijn er
twee mogelijkheden. 1. We regelen op uw kosten taxivervoer, of 2. Uw zoon/dochter gaat op uw
verantwoordelijkheid zelf naar huis. De school hanteert bij ongepast gedrag door leerlingen de gewone
schoolregels zoals deze in de Schoolgids staan.
Het Kerstbal is uitsluitend voor eigen leerlingen. Introducés zijn niet toegestaan. Een leerling uit de
onderbouw mag het feest niet voortijdig verlaten, tenzij hij/zij door de ouders wordt opgehaald.

VRIJDAG 21 DECEMBER
Deze dag begint de kerstvakantie en is er dus geen les. Alle leerlingen zijn vrij!

TOETSWEEK BOVENBOUW LEERLINGEN
De toetsweek van de examenleerlingen start op vrijdag 11 januari. Voor de leerlingen van havo 5 en vwo
6 duurt de toetsweek tot en met vrijdag 18 januari. Op maandag 21 januari starten ook de luistertoetsen
voor de moderne vreemde talen (zie onderstaand schema).

vwo

Duits
Engels
Frans

maandag 21 januari 2019
dinsdag 22 januari 2019
woensdag 23 januari 2019

havo

Frans
Duits
Engels

maandag 21 januari 2019
dinsdag 22 januari 2019
woensdag 23 januari 2019

OPEN DAG EN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN: GROEP 8
Voor de ouders:

Op donderdagavond 10 januari 2019 is de informatieavond voor de ouders/verzorgers van leerlingen in
groep 8. Het is een kennismakingsavond met de schoolleiding, de docenten en andere medewerkers van
de school. De ouders krijgen informatie over de lesprogramma’s, de schoolorganisatie en de
leerlingbegeleiding. De docenten verzorgen voorbeeldlessen in hun vak.
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur.
Voor leerlingen en ouders:
Op onze Open Dag zaterdag 19 januari 2019 staat de groep 8- leerling centraal. Er is een gevarieerd
kennismakingsprogramma voor de leerlingen met lessen en allerlei andere activiteiten. Ook de
ouders/verzorgers zijn van harte welkom, voor hen is er een apart programma.
Inloop vanaf 09.30 uur, start van het les- en activiteitenprogramma 10.00 uur, einde 12.30 uur.
Op woensdag 13 februari 2019 vindt specifiek voor het tweetalig onderwijs de thema-avond TTO plaats
voor leerlingen en ouders. Voor de groep 8-leerlingen zijn er TTO-lessen. Voor de ouders is er de
voorlichtingsbijeenkomst over tweetalig onderwijs en het Internationaal Baccalaureaat. De ouders kunnen
kennis maken met TTO-docenten en TTO-leerlingen.
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang lessen en programma 19.30 uur, einde 21.00 uur.

DIPLOMA UITREIKING HAVO 5 EN VWO 6 IN 2019

De diploma-uitreikingen zullen plaats vinden na de uitslag van de herkansingen.
Diploma-uitreiking

5 Havo

maandag 1 juli 19.00 uur

Diploma-uitreiking

6 VWO

dinsdag 2 juli 14.00 uur

KALENDARIUM

WEEK 49
Maandag
Dinsdag

Klas
03/Dec
04/Dec

Herkansingsdag 5H + 6V
13.0017.00

Woensdag 05/Dec
WEEK 50
Maandag 10/Dec
Dinsdag
11/Dec

Plenaire vergadering
Workshop chemie lln 6V
Sinterklaasviering ob

ANWB Streetwise
ANWB Streetwise
11.00 uur Classic Tour
Woensdag 12/Dec
IB Mondeling t/m vrijdag
19.30Donderdag 13/Dec
21.00
Brugklas kerstviering
Vrijdag
14/Dec
Paarse Vrijdag
WEEK 51
Maandag 17/Dec
Dinsdag
18/Dec
Woensdag 19/Dec
Hermitage
Foute Kersttruiendag
Donderdag 20/Dec
kerstbal
vrijdag
21/Dec
leerlingen roostervrij

24/Dec
25/Dec
26/Dec
27/Dec
28/Dec

WEEK 01
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

31/Dec
01/Jan
02/Jan
03/Jan
04/Jan

Start kerstvakantie

Kerstvakantie

WEEK 52
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Donderdag 10/Jan 20.00 uur Informatieavond groep 8 ouders
Vrijdag
Start SE 2 Havo 5 en Vwo 6
11/Jan

1e+2e
1e+2e
1A+1B
V6
1e

4G
alle

Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Week 05
Donderdag

18/Jan
19/Jan 10.00 uur
24/Jan
25/Jan
26/Jan
27/Jan

Einde SE 2
Open Dag
Musea excursie Kunstklas

31/Jan

Mobiel Planetarium

Open Dag Internationale School
ThiMun t/m vrijdag 1 februari

