LOGMAIL

Augustus/September 2018

VOORWOORD VAN DE RECTOR

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de eerste Logmail van het schooljaar 2018-2019. Logmail is het
tweemaandelijkse informatiebulletin van het Rijnlands Lyceum Wassenaar. De
brugklasouders en de ouders van nieuwe leerlingen ontvangen de eerste Logmail van het
schooljaar per post. De andere ouders ontvangen de Logmail op de gebruikelijke wijze per email. De Logmail wordt ook gepubliceerd op de website van de school
www.rijnlandslyceumwassenaar.nl .
Het schooljaar 2018-2019 is het tweeëntachtigste schooljaar van het Rijnlands Lyceum. Bij
de oprichting in 1936 heeft het Rijnlands Lyceum het schoolmotto ‘Vrij, niet stuurloos’
meegekregen. Vrij in de betekenis van vrij denken, open staan voor de mening van een ander
en onbevooroordeeld kijken naar de wereld om je heen. Vrij denken ook in de zin van
ontdekken, nieuwsgierig zijn naar het onbekende en zoeken naar nieuwe kennis. De ouders
en docenten geven sturing aan dit leer- en ontdekkingsproces. Dat is een dankbare taak.
Ik heet in het bijzonder onze nieuwe brugklassers en hun ouders welkom op hun nieuwe
school. Een bijzonder welkom ook voor de nieuwe leerlingen die in de hogere klassen
instromen. Ik hoop dat jullie je allemaal heel snel thuis zult voelen en wens je veel succes op
je nieuwe school!
De eerste schooldag is maandag 27 augustus. Alle leerlingen worden op school verwacht
voor de aftrap van het nieuwe schooljaar. De leerlingen worden per jaarlaag ontvangen. Voor
de ouders organiseren we in de eerste periode van het schooljaar voor alle jaarlagen
informatiebijeenkomsten. Op deze avonden kunt u kennis maken met de afdelingsleider en
mentor. Voor de brugklasouders is er van oudsher de ‘docentencarrousel’. De docenten geven
op deze avond een korte impressie van hun vak. In de bij deze Logmail gevoegde agenda
kunt u zien wanneer de informatiebijeenkomsten zijn. Ik zie er zeer naar uit om u bij die
gelegenheden in de school te ontmoeten.
Namens het RLW-team wens ik alle leerlingen en hun ouders van harte een gelukkig en
succesvol schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Jan Leuiken
Rector

EXAMENRESULTATEN 2017-2018
De definitieve resultaten van de eindexamens zijn bekend:
VWO

95%

HAVO

85%

GYMNASIUM

100%

Namens de medewerkers feliciteer ik alle geslaagden en hun ouder(s)/verzorger(s) nogmaals
met het behaalde resultaat.

Vakantierooster 2018-2019

Vakantie
Herfstvakantie
Roostervrij leerlingen
Kerstvakantie

Van
22 oktober 2018
21 december 2018
24 december 2018

Tot en met
26 oktober 2018

Krokusvakantie

25 februari 2019

1 maart 2019

Tweede Paasdag

22 april 2019

Meivakantie
Hemelvaart vakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

23 april 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
22 juli 2019

4 januari 2019

3 mei 2019
31 mei 2019
30 augustus 2019

Zie voor vakantiedata 2019-2020: OC&W (regio midden):

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord
Voor de regeling verlof buiten de schoolvakantie verwijzen wij u naar de schoolgids.
RAPPORTKAARTEN
De rapportkaarten (in de onder – en bovenbouw ) en de PTA cijferlijsten (in de bovenbouw)
worden eenmalig verstrekt aan uw zoon/dochter. Het is belangrijk om deze documenten
zorgvuldig te bewaren. Vervolgopleidingen kunnen naast het diploma vragen om een kopie
van het overgangsrapport van de voor eindexamenklas (4 HAVO en 5 VWO) en de PTA
cijferlijst (eind 4 HAVO en eind 5 VWO) .

ALGEMENE OUDERAVONDEN SCHOOLJAAR 2018-2019
Dinsdag
Maandag
Woensdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

04-09-2018
10-09-2018
12-09-2018
18-09-2018
25-09-2018
06-11-2018
22-11-2018
07-03-2019

ouderavond klas 2 en hoger
kennismakingsavond brugklassen/docentencarroussel
voorlichting MUN
voorlichting reizen V4,H4
mentor spreekmiddag/avond (m.u.v. eindexamenklassen)
tafeltjesavond 1 onderbouw
tafeltjesavond 1 bovenbouw
tafeltjesavond 2 ob/bb

INDELING SCHOOLJAAR 2018-2019
Het schooljaar is verdeeld in drie in lengte vergelijkbare perioden. De leerlingen zullen drie
perioderapporten plus een eindrapport met de jaarcijfers ontvangen. Via het ouderportaal op
de website kunnen de ouders tussentijds de behaalde cijfers van hun kind(eren) volgen. De
planning van de perioden is als volgt:

INDELING SCHOOLJAAR
Trimester 1

27-8-2018 tot en met 30-11-2018

Trimester 2

3-12-2018 tot en met 22-3-2019 ( onderbouw)
3-12-2018 tot en met 25-3-2019 (bovenbouw)

Trimester 3

25-3-2019 tot en met 9-7-2019 (onderbouw)
26-3-2019 tot en met 10-7-2019 (bovenbouw)

*het verschil bovenbouw / onderbouw komt voort uit de toetsweek voor de bovenbouw

AAN HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR HEEFT EEN AANTAL COLLEGA’S
DE SCHOOL VERLATEN.
De heer W. Donkers
Mevrouw J. van der Grijn
De heer S. Grootenboer
Mevrouw B. Jansen
De heer F. Karremans
Mevrouw R. Koolstra
Mevrouw K Slooter
De heer W. van Zijp

Aardrijkskunde
Biologie
Bewegingsonderwijs
Vervanging Duits
Afdelingsleider/Kunstvak Docent
Dyslexie
Economie
Wiskunde

Ik bedank alle collega’s nogmaals hartelijk voor hun bijdrage aan onze school en wens hen
veel succes in hun verdere loopbaan of nieuwe levensfase.

IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR KUNNEN WE DE VOLGENDE NIEUWE
MEDEWERKERS VERWELKOMEN:
De heer dr. J. Boutserse
Mevrouw drs. S. Clarysse
Mevrouw A. van Dam
Mevrouw drs. S. Dooijewaard
De heer C. Roetman
De heer drs. R.van Sabben
De heer dr. D. de Vos

Wiskunde
Mediathecaris
Afdelingsleider 2,3,4,5 Havo en
2 ath. reg./Wiskunde
Biologie
Vervanging wiskunde
Economie
Vervanging Scheikunde t/m eind december

Ik heet deze collega’s van harte welkom op het Rijnlands Lyceum Wassenaar.
SCHOOLLEIDING
De schoolleiding van het Rijnlands Lyceum Wassenaar bestaat uit:
Dhr. drs. J. Leuiken
Mw. drs. J.M.E. Potter van Loon
De heer S. van Vliet
Mw. A. van Dam
Dhr. J. van Benten
Dhr. drs. M. de Vries
Mw. drs. H. Rietmeijer
Mw. drs. J.M.E. Potter van Loon
conrector

rector
conrector
conrector
afdelingsleider 2 VWO, 2,3,4 en 5 HAVO
afdelingsleider 2 VWO TTO en VWO3
afdelingsleider brugklassen
afdelingsleider 4,5 en 6 VWO

SPECIALE BIJEENKOMSTEN VOOR ALLE NIEUWE LEERLINGEN
De ouders van nieuwe leerlingen vraag ik bijzondere aandacht voor de volgende
bijeenkomsten.
 De nieuwe leerlingen in de klassen 2 en hoger nodigen wij uit voor een
kennismakingsbijeenkomst met de afdelingsleider. Deze wordt gehouden op vrijdag
24 augustus van 13.00 – 14.00 uur.
 Alle nieuwe leerlingen met een buitenlandse vooropleiding verwachten we op vrijdag
24 augustus van 10.00 uur – 12.00 uur op school voor een taaltest.
 Voor onze brugklasleerlingen begint het schooljaar met een introductieprogramma.
De ouders van alle brugklassers nodigen wij uit voor een bijeenkomst op maandagavond
10 september.
 Hierbij nodigen wij u ook alvast uit voor de speciale ouderavond voor ouders van alle
leerlingen vanaf het tweede leerjaar. Deze ouderavond is op dinsdagavond 4 september
Tijden:
19.00 uur – 20.30 uur klassen 2 en 3
20.30 uur – 22.00 uur klassen 4, 5 en 6
Mw. J.M.E. Potter van Loon
conrector

Brugklas
Beste brugklasser,

Zoals je al weet, word je bij ons verwacht op maandag 27 augustus om 12.30 uur. We
ontvangen jullie met alle mentoren, peters en meters bij de fietsenstalling. Dan gaan we naar
de toneelzaal, waar het jaar geopend wordt door meneer Leuiken, de rector van de school.
Vervolgens ga je met je mentor en klasgenoten naar een lokaal, waar je je rooster krijgt en
uitleg over de eerste weken. Om elkaar beter te leren kennen hebben we in deze weken
namelijk een speciaal programma naast de gewone lessen. Er staat je een aantal leuke
activiteiten te wachten!
De volgende dingen moet je in ieder geval bij je hebben op de eerste dag:
- een pen
- je agenda
- geld voor de gymkleding
Deze eerste dag word je dus helemaal voorbereid om vanaf dinsdag 28 augustus de lessen te
kunnen volgen. Je zult maandag een paar uur op school zijn.
Wij verheugen ons erop je te verwelkomen en gaan er alles aan doen om je zo snel mogelijk
thuis te laten voelen op onze school. Voor nu een prettige vakantie en graag tot ziens op
maandag 27 augustus.
Namens het brugklasteam,
De heer M. de Vries
Afdelingsleider brugklassen

OUDERAVOND BRUGKLASSEN

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Graag nodig ik u uit voor een informatieavond voor brugklasouders op maandag
10 september 2018. De avond bestaat uit twee delen: een plenair gedeelte in de toneelzaal,
waar alle ouders van de brugklassen bijeen zullen zijn. Daarna volgt een apart programma per
klas.

PROGRAMMA
19.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur

Atriumprogramma:
Welkom door de rector, dhr. J. Leuiken
Inleiding door de afdelingsleider brugklassen, de heer M. de Vries
Informatie door de oudercommissie, de heer O. Karnbrock

20.30 uur

Programma per klas:
Kennismaking met de mentor
Benoemen van de klassenouders
Informatie over schooljaar
Docentencarrousel, de vakdocenten stellen zich aan u voor

21.30 uur

Sluiting
Na afloop kunt u nog iets drinken in het Atrium en heeft u gelegenheid kennis
te maken met de medewerkers van de school.

Ik hoop u allen te mogen begroeten op 10 september.
Met vriendelijke groet,
De heer M. de Vries
Afdelingsleider brugklassen

OVERZICHT MENTOREN EN PETERS/METERS 2018-2019
Klas

Mentor

Peter en meter

Afdelingsleider

B1a

Mw. K. Campbell

Jacobien Wiersma

De heer M. de Vries

Gijs Vroege
B1b

Mw. M. Haasnoot

Merel Hoekstra
Olivier Kokkedee

B1c

Mw. K. van Leeuwen

Sophie de Koning
Maes Doornbos

B1d

Mw. M. v.d. Hofstede

Iza de Maat
Douwe Ruttenberg

B1e

Mw. J. Voigt

Sophie Hovius
Ben Vrancken Peeters

B1f

Mw. J. Langereis

Vivienne Wolters
Floris van Pelt

TAALTEST EN HULPLESSEN VOOR LEERLINGEN MET EEN BUITENLANDSE
VOOROPLEIDING
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
leerlingen met een buitenlandse achtergrond
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Beste leerlingen,
Ieder jaar komen er nieuwe leerlingen naar het Rijnlands Lyceum Wassenaar met een
anderstalige achtergrond, o.a. door een langdurig verblijf in het buitenland en/ of deze nieuwe
leerlingen gebruiken thuis het Nederlands niet als eerste taal. Deze factoren kunnen tot
gevolg hebben dat er een ( mogelijke) achterstand is ontstaan op het gebied van de
Nederlandse taal. Soms is deze achterstand zo groot dat extra hulp voor Nederlands gewenst
is. Wij willen graag zo snel mogelijk het niveau van het Nederlands van deze leerlingen
weten.
Daarom nodigen we deze leerlingen uit voor een taaltest op:
Vrijdag 24 augustus om 10.00 uur in de mediatheek
Tijdens deze bijeenkomst willen we een aantal onderdelen van de Nederlandse taal toetsen,
zoals spelling, woordenschat, grammatica, algemene taalvaardigheid, en leestempo.
In totaal zal dit ruim anderhalf uur- twee uur in beslag nemen.
De aanwezigheid van uw kind bij deze taaltest is niet verplicht. Als u van mening bent dat
uw kind de Nederlandse taal voldoende beheerst, dan hoeft hij/zij natuurlijk niet te komen.
Wilt u tijdig laten weten, voor 22 augustus, of uw kind naar deze taaltest komt. Vanaf
maandag 20 augustus is de school weer telefonisch (070-5110400) bereikbaar.
U wordt op de hoogte gesteld van de resultaten van de testen. Naar aanleiding van deze
resultaten ontvangt u advies over de mogelijkheden van extra lessen Nederlands.

Met vriendelijke groet,

Mw. F. Schoon ( f.schoon@rijnlandslyceum.nl)
Mw. Y. Nieuwmans ( y.nieuwmans@rijnlandslyceum-rlw.nl

REIZEN NAJAAR 2018
In de week voor de herfstvakantie zijn er de volgende studiereizen voor de bovenbouw.
Havo 4

:

Berlijnreis

Atheneum 4

:

Frankrijkreis (Normandië) of Duitsland (München)

Gymnasium 4 :

Romereis

Voorafgaand aan de reizen zijn voor de ouders van de betreffende leerlingen
informatieavonden over de reizen.
BERLIJNREIS HAVO 4

De reisdata zijn:
De reissom:

heenreis maandag 15 oktober 2018
terugreis vrijdag 19 oktober 2018
€ 450,00 per deelnemer

In de reissom zijn inbegrepen de kosten voor de reis, overnachtingen, diners, entrees etc.
Op dinsdagavond 18 september zal voor u een voorlichting over de Berlijnreis plaatsvinden
in de school. U ontvangt op dat moment een overzicht van belangrijke gegevens zoals het
adres van het hotel, mobiele telefoonnummers waarop u de leiding tijdens de reis kunt
bereiken en een uitgebreid programma.
De school heeft een ‘Doorlopende reisverzekering voor onderwijsinstellingen’. De
polisvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van school.
Aan vergoeding bij annulering stelt de verzekeringsmaatschappij eisen. De reissom wordt bij
annulering niet door school vergoed.

DUITSLAND- EN FRANKRIJKREIS V4

De reisdata zijn:
De reissom:

heenreis maandag 15 oktober 2018
terugreis vrijdag 19 oktober 2018
€ 450,00 per deelnemer

In de reissom zijn inbegrepen de kosten voor de reis, overnachtingen, diners, entrees etc.
Op dinsdagavond 18 september zal voor u een voorlichting over de Duitsland- en Frankrijk
plaatsvinden in de school. U ontvangt op dat moment een overzicht van belangrijke gegevens
zoals het adres van het hotel, mobiele telefoonnummers waarop u de leiding tijdens de reis
kunt bereiken en een uitgebreid programma.
De school heeft een ‘Doorlopende reisverzekering voor onderwijsinstellingen’. De
polisvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van school.
Aan vergoeding bij annulering stelt de verzekeringsmaatschappij eisen. De reissom wordt bij
annulering niet door school vergoed.

ROMEREIS G4

De reisdata zijn:

De reissom:

heenreis zaterdag 13 oktober 2018, vertrek 7u00 vanaf Schiphol
Amsterdam
terugreis vrijdag 19 oktober 2018, aankomst 12u40 op Schiphol
Amsterdam
€ 845,00 per deelnemer

In de reissom zijn inbegrepen de kosten voor de vliegreis, overnachtingen, diners, entrees etc.
Op dinsdagavond 18 september zal voor u een voorlichting over de Romereis plaatsvinden
in de school. U ontvangt op dat moment een overzicht van belangrijke gegevens zoals het
adres van het hotel, mobiele telefoonnummers waarop u de leiding tijdens de reis kunt
bereiken en een uitgebreid programma.
De school heeft een ‘Doorlopende reisverzekering voor onderwijsinstellingen’. De
polisvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van school.
Aan vergoeding bij annulering stelt de verzekeringsmaatschappij eisen. De reissom wordt bij
annulering niet door school vergoed.
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

OUDERAVOND VOOR DE KLASSEN 2, 3, 4, 5 EN 6 OP DINSDAG 4 SEPTEMBER
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Graag nodigen wij u uit voor de eerste ouderavond van dit schooljaar op
dinsdag 4 september, waarbij ook de ouderraad zich zal presenteren.
Op deze avond kunt u dan kennis maken met de mentoren en de schoolleiding.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit.
19.00 – 20.30 uur

-

20.30 – 22.00 uur

-

ontvangst ouder(s)/verzorger(s) 2e en 3e klassen in de
toneelzaal
openingswoord door de rector, de heer J. Leuiken
daarna is het woord aan de voorzitter van de Ouderraad, de
heer O. Karnbrock
aansluitend hieraan gaan de ouders met de mentoren naar de
lokalen
ontvangst ouder(s)/verzorger(s) klas 4, 5 en 6 in de toneelzaal
openingswoord door de rector, de heer J. Leuiken
daarna is het woord aan de voorzitter van de Ouderraad, de
heer O. Karnbrock
aansluitend hieraan gaan de ouders met de mentoren naar de
lokalen

Wij hopen u deze avond te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,

Mw. J.M.E. Potter van Loon
conrector

REGELING DYSLEXIE EN BELEID DYSLEXIEVERKLARINGEN

Aan de ouder(s) verzorger(s)
van de leerlingen,
Het schoolondersteuningsprofiel van het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft de faciliteiten
voor dyslectische leerlingen beschreven in de ‘Regeling dyslexie Rijnlands Lyceum
Wassenaar’.
De Wassenaarse scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk
een beleid ontwikkeld over de eisen, waaraan dyslexieverklaringen moeten voldoen. Dit
beleid is gebaseerd op het Protocol Masterplan Dyslexie en het Protocol Dyslexie Voortgezet
Onderwijs.
Een belangrijk aspect is dat bij de afgifte van nieuwe dyslexieverklaringen de GZ-psycholoog
de school vooraf heeft geraadpleegd. Het beleid omtrent dyslexieverklaringen is gepubliceerd
in de Schoolgids.
Sinds 1 augustus 2012 dienen nieuwe verklaringen aan deze eisen te voldoen.
In de Regeling Dyslexie wordt beschreven voor welke compenserende en dispenserende
maatregelen een leerling met een dyslexieverklaring in aanmerking kan komen. De
dispenserende maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit extra tijd bij een proefwerk en een
andere beoordeling van toetsen bij de talen.
De volledige regeling dyslexie Rijnlands Lyceum Wassenaar, het addendum betreffende
eindexamenleerlingen en de beleidsnotitie van de Wassenaarse scholen voor
dyslexieverklaringen zijn te vinden op onze website:
www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/school/leerlingenzorg-en-begeleiding.
Ten slotte wijzen wij u erop dat er aan het begin van het nieuwe cursusjaar een taaltoets
gemaakt kan worden door leerlingen met een taalachterstand (wegens langdurig verblijf in
het buitenland) om het niveau van het Nederlands te bepalen. Deze toets zal plaatsvinden op
vrijdag 24 augustus.
Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met de leden van het dyslexie-team
Rijnlands Lyceum.
Mevrouw F. Schoon (coördinator)
F. Schoon@rijnlandslyceum-rlw.nl
Mevrouw Y. Nieuwmans
Y.Nieuwmans@rijnlandslyceum-rlw.nl

REGELING TOETSING PROEFWERKEN
De school hanteert regels voor het maximaal toegestane aantal proefwerken*. Daarbij geldt
de regel van maximaal 1 proefwerk per dag. Het aantal proefwerken per week hangt af van de
jaarlaag:
Brugklas:

maximaal 3 proefwerken per week

Klas 2 en 3:

maximaal 4 proefwerken per week

Bovenbouw:

maximaal 5 proefwerken per week

Deze regeling is uiteraard niet van toepassing op de toetsweken en de examens. Ook in de
toetsweken streeft de schoolleiding een zo evenwichtig mogelijk spreiding van het aantal
toetsen na. Het maximum toelaatbare aantal toetsen per dag in de toetsweek is drie.
*Vaardigheidstoetsen zonder specifieke voorbereiding tellen niet als zodanig mee. Dit betreft
vooral de luistertoetsen en leesvaardigheidtoetsen bij de talen.

REGELS OMTRENT INHALEN VAN TOETSEN
•
•
•
•

Inhalen van toetsen wordt uitsluitend toegestaan in geval van ziekte of bijzondere
omstandigheden
Ouder(s) melden de reden van de afwezigheid van de leerling zo spoedig mogelijk bij
het servicepunt
Gemiste toetsen worden ingehaald op de eerstvolgende inhaalmiddag
Bij frequent verzuim bij toetsen worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de
afdelingsleider.

RAPPORTAGE BEHAALDE CIJFERS
Het schooljaar is verdeeld in drie trimesters. Aan het einde van elk trimester ontvangt de
leerling een rapport. Op het rapport worden twee cijfers vermeld: het trimestercijfer en het
doorlopend gemiddelde.
Het trimestercijfer toont het gewogen gemiddelde van de cijfers van het afgesloten trimester.
Het doorlopende gemiddelde is het gewogen gemiddelde van alle tot dat moment door de
leerling behaalde cijfers in het schooljaar.
Aan het einde van het schooljaar worden de jaarcijfers (eindcijfers) na controle door de
docenten in de bevorderingsvergadering door de afdelingsleider vastgesteld. Het jaarcijfer is
gelijk aan het op 0 decimalen afgeronde doorlopende gemiddelde. De bevordering naar een
volgende klas gebeurt op basis van de jaarcijfers.
Voor de brugklas geldt de zogenaamde ‘milde periode’. Dit zijn de eerste zes weken van het
brugklasjaar. De brugklasleerling mag in deze periode een onvoldoende toets (cijfer lager dan
zes) herkansen. Het maximumcijfer na herkansing is zes.
Nb. Het bevorderingsreglement wordt elk schooljaar voor 15 oktober vastgesteld en op de
website van de school gepubliceerd.

GEEN MOBIELE TELEFOON IN DE LES
In de les merken wij dat leerlingen steeds meer worden afgeleid door berichten op hun
smartphone. Dit gaat ten koste van hun concentratie op de lesstof en heeft een negatieve
invloed op hun leerresultaten. Om dit te voorkomen hanteren we vanaf dit schooljaar de
volgende regels.
De leerlingen moeten hun telefoon aan het begin van de les inleveren bij de docent. De
telefoons worden tijdens de les bewaard in een speciaal daarvoor gemaakt bakje. De leerling
kan er natuurlijk ook voor kiezen zijn telefoon in zijn locker te bewaren. Een telefoon in de
broekzak, tas, etc. is niet toegestaan. Voor smartwatches gelden dezelfde regels. Hoewel de
school uiterste zorgvuldigheid zal betrachten, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor
verlies, beschadiging etc. Het is de keuze van de leerling om een smartphone/smartwatch mee
te nemen naar de les.
We vertrouwen op uw begrip voor deze maatregel. Het is in het belang van de leerlingen dat
zij de lessen geconcentreerd volgen. Bij overtreding van de regels moet de leerling de
telefoon inleveren en kan hij deze na 24 uur op de eerstvolgende werkdag weer ophalen.

GOUDEN SCHOOLKANTINE SCHAAL
Na vorig jaar de schaal voor Gezonde Schoolkantine te hebben ontvangen, hebben we
afgelopen jaar de Gouden Schoolkantine Schaal ontvangen van het voedingscentrum.
Dit betekent dat de kantine voldoet aan de vier basisregels.
•
•
•
•

Bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes bij het uitgestalde aanbod.
Bestaat voor minimaal 80% betere keuzes bij de automaten
Voldoet aan minimaal 80% van de uitstralingspunten
Biedt groenten en fruit aan

Naast de Gouden Schaal ontvingen wij het compliment dat de kantine de gezondere
producten aantrekkelijk en opvallend presenteert waardoor de keuze voor gezond en lekker
makkelijker wordt. Natuurlijk verkopen wij nog steeds snacks, maar deze zijn het afgelopen
jaar vervangen door betere keuzes. Zo worden de snacks niet gefrituurd (ook niet in de
fabriek) maar in de oven bereid. Daarnaast is de warmhoudkast afgeplakt waardoor de
aandacht eerder naar de gezondere producten wordt getrokken.
We blijven er hard en met plezier aan werken om de gezonde en betere keuzes uit te breiden.

KANDIDAATSTELLING OUDERGELEDING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR
Wassenaar, augustus 2018
Aan de ouders/verzorgers,
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) bepaalt dat aan elke school in het voortgezet
onderwijs een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden is. Een MR wordt samengesteld uit
medewerkers, ouders en leerlingen, in een verhouding van 2:1:1. De MR van het Rijnlands
Lyceum Wassenaar bestaat uit vier medewerkers, twee ouders en twee leerlingen.
Op dit moment bestaat de oudergeleding van de MR uit Saskia Kettler en Raoul Raijmakers.
De zittingstermijn van Raoul Raijmakers is aan het einde van het vorige schooljaar afgelopen.
Hij stelt zich niet herkiesbaar. Door middel van deze brief willen wij graag ouders (is ook
verzorgers en voogden) van leerlingen van het Rijnlands Lyceum Wassenaar oproepen zich
kandidaat stellen voor de vrijgekomen positie in de MR.
Bij meerdere kandidaten voor de positie, zullen verkiezingen georganiseerd worden waarbij
alle ouders/verzorgers/voogden stemrecht hebben.
Voorwaarden vanuit het Rijnlands Lyceum Wassenaar
Voorwaarde om MR-lid te kunnen worden is dat u ouder, verzorger of voogd bent van een
kind dat op het RLW op school gaat en dat u de doelstelling en de grondslag van de school
respecteert.
Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad?
De MR praat mee over alle onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.
De schoolleiding legt ieder belangrijk besluit voor aan de MR. In de WMS is vastgelegd met
welke onderwerpen de MR moet instemmen (instemmingsrecht) en over welke onderwerpen
de MR advies moet geven (adviesrecht). Ook kan de MR ongevraagd een standpunt kenbaar
maken aan de schoolleiding.
Adviesrecht en instemmingsrecht
De MR geeft advies over vele besluiten van de schoolleiding, zoals de vakantieregeling en de
bevorderingsregeling. De schoolleiding dient het advies ter harte te nemen, maar hoeft het
niet op te volgen.

Instemmingsrecht betreft bijvoorbeeld de vaststelling of wijziging van het schoolreglement
en het leerplan. De schoolleiding kan zonder instemming van de MR een zo ingrijpend
besluit niet nemen.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Stichting Rijnlands Lyceum
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar maakt deel uit van de Stichting Rijnlands Lyceum, waartoe
nog vier middelbare scholen behoren, Rijnlands Lyceum Oegstgeest, Rijnlands Lyceum
Sassenheim, de International School of The Hague en de Europese School Den Haag. Elke
school heeft een MR, die ouders en medewerkers afvaardigt naar de GMR. Lidmaatschap van
de MR houdt geen verplichting tot lidmaatschap van de GMR in.

Inspanning
De MR vergadert gemiddeld eenmaal in de zes (school)weken Uiteraard vraagt een
vergadering voorbereiding in de vorm van het lezen en/of becommentariëren van
vergaderstukken.
Meer informatie
Heeft u belangstelling om MR-lid te worden en/of wilt u meer weten over de werkwijze van
de oudervertegenwoordiging in de MR van het Rijnlands Lyceum Wassenaar, dan kunt u zich
wenden tot de voorzitter van de MR, Saskia Kettler, tel. 06-55714643
saskiakettler.SKP@gmail.com.
Kandidaatstelling
Indien u zich kandidaat wilt stellen of iemand als kandidaat wil voordragen, dan kunt u dat
doen tot en met 15 september 2017 in een brief gericht aan de Oudergeleding MR Rijnlands
Lyceum Wassenaar, Backershagenlaan 5, 2243 AB Wassenaar,
of saskiakettler.SKP@gmail.com. Zo spoedig mogelijk daarna wordt met de kandidaten
overlegd hoe de verkiezingsprocedure plaatsvindt. Alle ouders ontvangen een stembiljet.
Deze stemming is geheim en schriftelijk.

Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw belangstelling.

Met vriendelijke groet,
Saskia Kettler,
Voorzitter Medezeggenschapsraad Rijnlands Lyceum Wassenaar.

