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VOORWOORD
We zitten midden in trimester 1. En al is het schooljaar 2018/2019 nog niet zo heel erg oud, er zijn toch
heel wat activiteiten achter de rug. Dat zijn om te beginnen de kennismakingsactiviteiten voor de
brugklassers met het brugklasfeest als hoogtepunt.
Bijzonder is dat we al drie diploma-uitreikingen hebben gehad: de septemberuitreiking van eindexamendiploma’s havo en vwo, de certificaten voor IB English Language and Literature aan de 6 vwo klas
van schooljaar 2017/2018 en de ‘Junior TTO Certificates aan vwo 4. De TTO-uitreiking was gecombineerd
met een veiling van kunstwerken van eigen hand. De opbrengst (€ 1350) ging naar goede doelen die de
leerlingen zelf hadden uitgekozen.
Al vroeg in het jaar hadden we Chinese gastleerlingen van onze partnerschool in XIamen op bezoek. Onze
Vijfdeklassers hadden in het voorjaar bij hun gelogeerd. Je kunt zonder overdrijving stellen dat er voor de
Chinese leerlingen een nieuwe wereld open ging. Het klikte goed. Aan het eind van het bezoek werd er
menig traantje weggepinkt. Van de partnerscholen in Australië en Zuid-Afrika hebben we momenteel een
aantal gastleerlingen in de school. En onze Engelse partnerschool Reed’s School heeft ons bezocht met
twee hockeyteams.
We zijn ook zelf op reis geweest: in de week voor de herfstvakantie waren de vierdeklassers in Berlijn,
Normandië, München en Rome.
Sommige internationale activiteiten zijn gewoon om de hoek. Dit weekend doet een aantal leerlingen mee
aan de Model United Nations van onze zusterschool, The International School of The Hague.
Nieuw was dit jaar het najaarsfeest voor klas 2 tot en met 6. Veel leerlingen en leraren hadden aan het
thema Jungle gehoor gegeven. Een leuk initiatief waar we zeker mee door gaan.
Ook in de komende periode staat er veel op stapel. Om te beginnen het eerste schoolexamen voor de
eindexamenklassen. Een blik op de schoolkalender leert verder dat er weer Engelstalig toneel voor alle
tweede klassen komt, dat havo 5 gaat in november aan de slag gaat met het Model European Parliament en
dat we weer van een avond Public Speaking kunnen genieten.
Verder staan er deze maand preventiebijeenkomsten alcohol op de rol.
We gaan geleidelijk richting trimester 2. Daarom zijn er deze maand de tafeltjesavonden voor de ouders.
We hopen u op school te zien.
Voor nu een vriendelijke groet, en voor de examenleerlingen veel succes bij je eerste SE.

Jan Leuiken
rector

INTERNATIONAAL ONDERWIJS OP HET RIJNLANDS LYCEUM
WASSENAAR
Met veel enthousiasme informeren wij u over een nieuwe afdeling op onze school met ingang van het
volgend schooljaar. Per september 2019 start het Rijnlands Lyceum Wassenaar met internationaal
onderwijs. Naast de bestaande afdelingen voor Havo, Atheneum, Gymnasium en TTO (IB) gaat de school
het IB-Middle Years Programme (MYP) en – in de toekomst – het IB-Diploma Programme aanbieden. De
naam voor de nieuwe afdeling wordt ‘International School Wassenaar-Rijnlands Lyceum’.
Het MYP en IB-Diploma Programme wordt wereldwijd op scholen gegeven en richt zich specifiek op
kinderen van ‘internationals’. Vanuit de wet geldt de toelatingseis dat de leerlingen een expat achtergrond
moeten hebben. Het MYP is een onderbouwprogramma voor leerlingen van 11 t/m 16 jaar. Het IBDiploma Programme, een tweejarig examenprogramma, sluit daarbij aan. Het IB kennen we op onze
school al van het examen IB English – Language and Literature.
In de Stichting Het Rijnlands Lyceum is ruime ervaring met het Middle Years Programme en het IB-DP.
Twee van onze zusterscholen bieden dit programma al vele jaren met groot succes aan: het Rijnlands
Lyceum Oegstgeest en The International School of The Hague.
We starten in september 2019 met het eerste leerjaar, het Middle Years Programme Year 1. In de jaren
daarna volgt een geleidelijke opbouw van de nieuwe afdeling.
We zijn erg blij met de keuze voor onze school als nieuwe vestiging voor internationaal onderwijs. Deze
uitbreiding komt ten goede aan alle leerlingen. Het bredere aanbod biedt mogelijkheden voor de verdere
ontwikkeling van de school. Het maakt het mogelijk om Nederlandse en internationale leerlingen samen te
brengen en hen van daaruit voor te bereiden op een toekomst in een wereld die met de dag internationaler
wordt.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Robert Verloop (R.Verloop@rijnlandslyceum-rlw.nl). De
heer Verloop is collega van de International School of The Hague en ondersteunt het RLW in de opbouw
van de MYP afdeling.

VEILIG NAAR SCHOOL
Het wordt weer laat licht en vroeg donker. Voor de leerlingen geldt daarom in het verkeer: zorg dat je
gezien wordt in het donker! Slechte verlichting op de fiets is gevaarlijk. Bij donker en nat weer ziet een
automobilist een fietser zonder licht niet. En het kost geld: de politie controleert bij de scholen en schrijft
bonnen uit. Wij adviseren u om samen met uw kind zijn/haar fiets te controleren.
Wij verzoeken ouders om bij het wegbrengen of halen van de kinderen niet met de auto het schoolterrein
op te rijden. Op en af rijdende auto’s kunnen elkaar op de brug niet passeren en blokkeren daardoor de
toegang voor de fietsers en brommers. Dit veroorzaakt vooral in de spitstijden – aanvang en einde
schooldag – gevaarlijke situaties voor de leerlingen. Ouders die hun kind(eren) met de auto naar school
brengen wordt verzocht de kinderen op de Backershagenlaan (bijvoorbeeld bij de bushalte) af te zetten.

Het RLW-JAARBOEK 2017-2018
Het RLW-jaarboek 2017-2018 is binnengekomen! Een fantastische herinnering voor nu en later aan een
mooi schooljaar. Het kleurrijke boek staat vol met prachtige foto’s en mooie verhalen. Het boek is voor
€ 17,50 te koop bij het Servicepunt. Mocht u al betaald hebben dan kan uw zoon/dochter een jaarboek
ophalen bij het servicepunt!

BEVORDERINGSREGLEMENT 2018-2019
Het bevorderingsreglement 2018-2019 is gepubliceerd op de website in de rubriek school/Reglementen en
Statuten. http://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/school/reglementenenstatuten/bevorderingsreglement

PROGRAMMA’S VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA-BOEKEN)
De inhoud en regels omtrent de schoolexamens worden elk schooljaar gepubliceerd in de Programma’s van
Toetsing en Afsluiting. Deze programma’s worden per afdeling voor de bovenbouw gemaakt, Havo 4 en 5,
Vwo 4, 5 en 6.
De programma’s voor Toetsing en Afsluiting zijn gepubliceerd op de website. U kunt het vinden:
http://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/leerlingen/toetsen-en-ptas
De leerlingen in de examenklassen hebben het Programma van Toetsing en Afsluiting in de vorm van een
boekje van hun mentor gekregen.
Voor de leerlingen in 4 HAVO en 4 en 5 VWO is de informatie over het programma van toetsing en
afsluiting uitsluitend beschikbaar op de website.

PHILEAS FOGG
The Phileas Fogg Theatre Company, will make its annual visit to our school from Monday
12th November until Wednesday 14th November.
Year 2 will have be actors in a play showing the life of children growing up in Victorian England. What
was a Victorian school like? Was being a chimney sweeps young helper, really so bad? What was the
lifelike of a poor child growing up on London’s streets? All will be revealed during an interesting
workshop that touches on aspects from the English, History and Drama curriculum.
Year 3 TTO, have a fascinating workshop about First World War Poets, part of a cross curriculum project
with English TTO and History TTO.

UITNODIGING VOORLICHTINGSAVOND PROFIELKEUZE HAVO 3 EN
VWO 3 OUDERS
Zoals reeds aangekondigd op de ouderavond in september vindt eind november de voorlichtingsavond
plaats over de profielkeuze.
Dit jaar zullen op deze avond aanwezig zijn de afdelingsleiders van de derde klassen, de decaan, en de
mentoren.
De avond zal plaatsvinden op dinsdag 20 november en start om 19.30 uur.

MEDEDELINGEN BOVENBOUW
IB Individual Oral Commentaries (IOC)
The IB Language A Language and Literature (SL/HL) internal Individual Oral Commentaries (“IOC's”)
are rapidly approaching. They will take place the week after Sinterklaas (and before the Christmas break!)
on 12, 13, and 14 December. These IOC's are the first big formal IB assessments our 6vwo-IB students will
sit towards their IB Certificate. Students are required to engage in a 15-minute, oral critical examination of
a particular extract drawn from a work that has been studied in part 4 of the language A: language and
literature course works (selected poetry by award-winning poets, Seamus Heaney and Carol Ann Duffy as
well as the Pulitzer-Prize winning novel, The Road, by Cormac McCarthy). The individual oral
commentary allows students to analyze the relationship between formal elements and meaning in a
particular literary text.This is the final year in which the IB grade may eventually be used for the regulier
engels grade on the vwo eindcijferlijst, like last year's graduating class -- 10 of whom, were able to
improve their grades by a point or more!The IB students have been spending time revising and I wish them
well!
Deb Stout, IB Coordinator, RLW

Profielwerkstuk Havo 5
Het profielwerkstuk is een belangrijk onderdeel van het eindexamen. De Havo 5 leerlingen zijn hier tijdens
de Groene Week druk mee bezig geweest. Elke middag werd er onder begeleiding van docenten in de
mediatheek in groepjes gewerkt aan het profielwerkstuk. Op maandag werd de aftrap begeleid door een
extern bureau (Introscience). Zij hebben in 4 havo vorig jaar twee keer een workshop verzorgd over het
zelfstandig schrijven van een onderzoek.
Deadlines voor inleveren PWS zijn:
• vrijdag 19 oktober inleveren kladversie PWS
Leerlingen krijgen daarop hun laatste feedback (dus het moet al wel af zijn)
• vrijdag 9 november; de leerlingen ontvangen feedback van de begeleider.
• vrijdag 30 nov: de leerlingen leveren de definitieve versie
• 6, 7 en 11 december – de leerlingen presenteren hun PWS voor het vak Nederlands in
aanwezigheid van de ouders etc….
De presentaties van de profielwerkstukken voor het vak Nederlands vallen in de laatste weken voor de
kerstvakantie. Het profielwerkstuk wordt inhoudelijk becijferd door de begeleidende vakdocent. De
presentatie is onderdeel van vak Nederlands. Het gemiddelde van het inhoudelijke cijfer van het
profielwerkstuk en het cijfer van Maatschappijleer vormt het combinatiecijfer op de eindexamen cijferlijst

HAVO 5 simuleert het Europees Parlement

Op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 november zal H5 voor de vierde keer deelnemen aan een
MEP-conferentie. MEP staat voor ‘Model European Parliament’. Onder leiding van voorzitters die al enige
ervaring met MEP hebben, zullen de Havisten zich vastbijten in problematiek die door het Europees
Parlement wordt behandeld. Ze zijn dan ook voor even geen leerlingen, maar echte Europarlementariërs en
gaan ook als zodanig gekleed. Op maandag en dinsdag wordt in een kleine commissie gewerkt aan een
resolutie voor een bepaald vraagstuk. Op woensdag zal er vervolgens in een plenair debat besproken
worden of de oplossingen die worden aangedragen door de commissies ook door alle Europarlementariërs
worden ondersteund. Uiteindelijk wordt over elke resolutie gestemd en zal blijken of de resolutie wordt
goedgekeurd. De plenaire vergadering op woensdag is openbaar en ouders van H5 leerlingen zijn van harte
uitgenodigd om te komen kijken naar de verrichtingen van de Europarlementariërs. Meer informatie is op
te vragen bij dhr. Favier, coördinator MEP Wassenaar, k.favier@rijnlandslyceum-rlw.nl
Profielwerkstuk 6 VWO
Het profielwerkstuk is een onderdeel van het combinatiecijfer. Het gemiddelde van het cijfer voor het
profielwerkstuk en het vak Maatschappijleer/ISS vormt het combinatiecijfer op de eindexamen cijferlijst.
Op dit moment zit het merendeel van de examenkandidaten 6 VWO in de laatste fase van hun
profielwerkstuk.

KALENDARIUM NOVEMBER

WEEK 45
Maandag

05/Nov

Start SE 1
Stichting voorkom alcohol 2e klas
Tafeltjesavond OB
Stichting voorkom alcohol 2e klas
Stichting voorkom alcohol 2e klas

2e
1/2/3
2e
2e

15/Nov

Einde SE 1, Phileas Fogg Year 3
Phileas Fogg year 2
Phileas Fogg year 2
Jetnet Careerday
TTO Theme Day

3
2
2
H5/V6
1 TTO

19/Nov
20/Nov

MEP
MEP

5H

Dinsdag

06/Nov

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

07/Nov
08/Nov
09/Nov

WEEK 46
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
WEEK 47
Maandag
Dinsdag

12/Nov
14/Nov

5H
Woensdag
Donderdag
WEEK 48
Maandag

21/Nov

avond

22/Nov
12.30

Public Speaking
MEP
Tafeltjesavond BB
Jaarlaagbijeenkomst 6V

5H

