LOGMAIL

maart / april 2019
LOGMAIL is de digitale nieuwsbrief van het Rijnlands Lyceum Wassenaar
voor ouders, verzorgers en leerlingen

Voorwoord van de rector
Na een intensieve periode met veel activiteiten, volle lesprogramma’s en open dagen gaan we de
Krokusvakantie in. Dat betekent ook dat de traditionele skireis weer voor de deur staat. Mijnheer
Rahouani en mevrouw Haasnoot gaan volgende week met 40 leerlingen naar Muhlbach in Oostenrijk.
Op de agenda voor na de vakantie staan nog meer reizen op het programma. De tweede klassen gaan naar
Cambridge en Oxford. Het is het tweede jaar dat we voor deze bestemmingen kiezen. Een belangrijk
onderdeel van beide reizen zijn de schoolbezoeken. De Cambridgereis bezoekt Chesterton Community
College, de Oxfordreis bezoekt Reed’s School.
Maar er worden nog meer bijzondere activiteiten in deze Logmail aangekondigd, zoals de ontvangst van
de Zonnebloem ouderen, het Open Podium en de filmavond voor de brugklassers.
Verder kunt u in deze Logmail een ‘update’ vinden over de uitbreiding van de school volgend schooljaar
met een internationale afdeling.
Ik wens u een mooie Krokusvakantie met veel plezier en mooi weer!
Jan Leuiken,
Rector

Schoolexamen 3, proefwerkweek bovenbouw en voorbereiding Centraal examen
Op maandag 18 maart t/m maandag 25 maart vinden Schoolexamen III en de eerste proefwerkweek
plaats. Het schoolexamen is voor de examenleerlingen van havo 5 en vwo 6. Aan de proefwerkweek doen
de bovenbouwklasleerlingen van havo en vwo mee: havo 4, vwo 4 en 5.
De bijbehorende roosters kunt u t.z.t. vinden op de site >leerlingen>roosters.
De herkansingen van de schoolexamens vinden op 8, 9 en 10 april plaats en wel als volgt:
•
•
•

Maandag 8 april 5H en 6V
Dinsdag 9 april H4 en 5V
Woensdag 10 april V4

Op de dag dat er herkansingen zijn van een leerling vervallen de reguliere lessen.
De volgende en laatste stap in het examenjaar is het Centraal Examen in mei. De voorbereidingen zijn in
volle gang.

Uitslag eindexamen
Dit jaar zal de normering van het centraal schriftelijk examen bekend worden gemaakt op
woensdag 12 juni.
Nadere informatie rondom tijdstippen wordt nog aan u doorgegeven.

Einde periode 2
Periode 2 van het schooljaar eindigt voor de onderbouw op maandag 25 maart en voor de bovenbouw op
dinsdag 26 maart. In de week van 1 april zijn de rapportvergaderingen voor de onderbouw. De
rapportuitreiking is in de week van 8 april. De rapportvergaderingen voor de bovenbouw zijn een week
later gepland, waardoor de rapportuitreiking in de week van 15 april plaats vindt.

Rapportkaarten en cijferlijsten
De rapportkaarten ( in de onder – en de 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 een kopie van het diploma, vragen om een kopie van het
overgangsrapport van de voor eindexamenklas (4 HAVO en 5 VWO) en de PTA cijferlijst. Beide
documenten worden eenmalig verstrekt aan het eind van 4 HAVO en 5 VWO.

Voorlichting DRUGS door Stichting Voorkom
In week 10 zal Chris Voorkom voorlichting geven over drugs aan alle 3e klassen.
Eind november 2018 waren de 2e klassers aan de beurt en ging het over alcohol.
Deze stichting is een organisatie die geheel gericht is op het voorkomen van verslavingen.
Zij tracht haar doel te bereiken door het geven van preventieve voorlichting over bijvoorbeeld drugs en
alcohol.
Een preventieteam van de stichting bestaat uit een preventiemedewerker en een ervaringsdeskundige.
Hiermee brengt het team tijdens de voorlichting de juiste balans tussen theorie en praktijk van
verslavingen.
In de 3e klassen zal in een 3-tal lessen het thema drugs worden besproken.
Wij werken al jaren samen met Stichting Voorkom en graag verwijzen wij u voor meer info naar
www.chrisvoorkom.nl

Tafeltjesavond donderdag 7 maart
Via de mail heeft u een uitnodiging voor de tafeltjesavond op donderdag 7 maart ontvangen. Het rooster
wordt maandag 4 maart gemaakt en zal dan via uw kind worden meegegeven.

Tweede klas reis voor havo/vwo naar Engeland
De leerlingen uit klas 2D en 2E gaan op studiereis naar Cambridge in Engeland.
De reis begint zondag 10 maart in de avond en duurt tot en met vrijdag ochtend 15 maart.
De reis bevat een gevarieerd educatief en sportief programma. Zo krijgen de leerlingen een tour door het
historische dorp Colchester, bezoeken zij verschillende musea en een universiteit. Er staat een outdoor
activiteit op het programma en we brengen weer een schoolbezoek aan het Chesterton Community
College.
De leerlingen krijgen een eigen boekje mee waar alle opdrachten voor de verschillende vakken in
omschreven staan. Ze zullen tijdens en na de reis met de opdrachten bezig zijn. Per vak wordt hier een
cijfer aan toegekend.
Kortom: Een veelzijdig programma waarbij de leerlingen een echte Engeland ervaring zullen ondergaan.
De reis wordt begeleid door de heer Van Benten, de heer Van der Werf, de heer Visser, mevrouw De Vos
en mevrouw Nieuwmans.
We are looking forward to it!

TTO London Trip
At 5.45 am on Monday March 11th- Year 2 TTO will assemble at the Sterrenbad carpark to leave on the
annual TTO England trip.
This year we will be based in Oxford a central location for our week of learning English on location.
Every year we look forward to visiting Reeds a typical English boarding school our students have
lessons, meet students have delicious English meals and an afternoon of British sport! An unforgettable
experience.
In addition we will spend a day in Oxford visiting Oxford University among other activities.
Wednesday we will visit Hampton Court and in the afternoon we will learn more about Harry Potter!
Naturally we want everyone to have a fantastic week with their class and teachers however there is also
plenty of study as well during the trip the students will complete a number of assignments.
We are all looking forward to an educational and enjoyable week.
Many thanks to the TTO teachers who have worked hard planning this week and will join on the trip,
Mrs van Otterloo, Mrs Royle, Mr James, Mrs O'Herne, Miss Haasnoot, Mr. van Bergen Mr. Vuijk and
Mrs. Campbell.

NL-DOET: De Zonnebloem
In het kader van NL-doet:
Op vrijdag 15 maart komen ongeveer 40 bewoners van de Zonnebloem afdeling Wassenaar bij ons op
visite in het kader van NL-doet. De bewoners worden zullen ontvangen worden door 3 havo-leerlingen.
Na een goed gesprek met de leerlingen onder het genot van een kopje koffie of thee zullen onze gasten in
de toneelzaal gaan genieten van de zangeres Angelique Wardenier. Zij zingt een variatie aan nog lang niet
vergeten klassiekers en ook Nederlandse luisterliedjes. De middag start om 13.30 uur in het Atrium. De
middag zal worden afgesloten met een hapje en een drankje en eindig om 16.15 uur.
De opa’s en oma’s van onze 3 havoleerlingen zijn ook van harte welkom op deze middag. Aanmelden
hiervoor kan via de afdelingsleider mevrouw Van Dam voor vrijdag 8 maart a.s.

Enquête Tevredenheid Leerlingen
Van 4 maart tot en met 15 maart zullen alle leerlingen, uitgezonderd de examenklassen (i.v.m. drukte
voorbereiding examens), tijdens het mentoruur een tevredenheidenquête invullen.
Deze vragenlijst is samengesteld door de VO-Raad en Kwaliteitscholen. De uitslag van onze school
kunnen we vergelijken met het gemiddelde van andere scholen. Met dit onderzoeksresultaat krijgen we
inzicht in onze sterke en zwakke punten. De eerste zullen we koesteren, handhaven en zo mogelijk
versterken, de laatste zullen we met de middelen en mogelijkheden die we hebben gaan verbeteren.

Brugklassen filmavond
Op woensdag 20 maart organiseren de mentoren
en de peters en meters van de brugklassen een
filmavond op school voor alle brugklassers.
Vanaf 19.00 gaan de deuren open en om 19.15
wordt de film gestart!
Tegen een kleine vergoeding van €0,50 kunnen de kinderen popcorn en/of frisdrank verkrijgen.

Leesvaardigheid
Ter versterking van de leesvaardigheid vragen we de
leerlingen in de brugklas om altijd een leesboek bij
zich te hebben. Tijdens iedere mentorles zal een
gedeelte van het uur gelezen worden. Ook in stipuren
zullen leerlingen in hun leesboek lezen.

Save the Date 28 maart
Het jaarlijks OPEN PODIUM komt eraan!!!
Op deze fantastische avond, die wordt gepresenteerd door onze eigen leerlingen, gaan we weer genieten
van prachtige muziekoptredens.
Van klassiek, tot pop, bandjes en ballades.
De avond begint om 19.30 uur en eindigt om ca. 21.30 uur ( Er is een korte pauze)

PHILEAS FOGG 4 HAVO/VWO – 16/17 APRIL 2019
The Phileas Fogg Theatre Company is returning on Tuesday 16 and Wednesday 17 April 2019 for the “In
Love With Shakespeare” Workshop with 4 HAVO and 4 VWO.
The 4 TTO students will not be attending the day workshops. Instead, they will be performing
Shakespeare’s Romeo and Juliet in an evening show on Tuesday 16 April 2019. Romeo and Juliet, of
course, is one of the most popular plays of all time. The parents of the 4 TTO students will be invited to
attend the show.
All students – HAVO, VWO and TTO – will be working alongside two professional, British, native
speaking actors from the Phileas Fogg Theatre Company.

Brugklasproject 2019
Zoals ieder jaar organiseert de school een brugklasproject voor alle brugklasleerlingen in de tweede
Groene Week.
Het thema is: “ Het verleden in het heden: Leiden en Den Haag”
Het project is vakoverstijgend en een verplicht lesonderdeel voor alle brugklassers. De deelnemende
vakken zijn aardrijkskunde, kunst, biologie en geschiedenis. Voor de TTO-leerlingen zal het project in het
Engels zijn.
Wanneer:

Van dinsdag 16 april tot en met donderdag 18 april.
De leerlingen worden iedere dag om 9.00 uur in de klas verwacht, waar
ze instructie krijgen over het programma van die dag. De school zorgt
voor vervoer naar de locaties.

Waarheen:

Verschillende musea in Leiden en Den Haag.

Wat neem je mee:

Belangrijk om een lunch of geld voor een lunch mee te nemen. Daarnaast
voldoende drinken, evenals pennen, tekengerei en een aantekenblok.

Voorbereiding:

De leerlingen zullen in de vaklessen en mentorlessen worden voorbereid
en ontvangen te zijner tijd een informatieboekje met daarin ook een
aantal opdrachten.

Wat lever je in?

Een verslag, dat door de verschillende vakdocenten wordt beoordeeld.
Per vak krijgen de leerlingen een cijfer dat meetelt voor het derde rapport.

VAKANTIEROOSTER 2019- 2020 inclusief roostervrije dagen leerlingen en leraren

Vakantie
Herfstvakantie
Roostervrij leerlingen
Kerstvakantie

Van
21 oktober 2019
20 december 2019
23 december 2019

Tot en met
25 oktober 2019

Krokusvakantie

24 februari 2020

28 februari 2020

Tweede Paasdag

13 april 2020

Meivakantie

22 april 2020
(Woensdag)
21 mei 2020
1 juni 2020
20 juli 2020

Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

3 januari 2020

5 mei 2020
(Dinsdag)
22 mei 2020
28 augustus 2020

Dauwtrappen vrijdag 19 april
Het is een mooie en oeroude Rijnlandse traditie dat een groep Rijnlanders (docenten en leerlingen) vlak
voor Pasen gaat "dauwtrappen".
Vorig jaar waren we met ruim honderd Rijnlanders present.
We organiseren het als volgt: leerlingen en docenten verzamelen zich even voor 06.00 uur bij het
parkeerterrein tegenover hotel/restaurant Duinoord op de weg naar het Wassenaarse Slag. Voor de
Voorschotenaren die op de fiets komen: de heren Bentvelzen ( Jeroen) en Heeringa staan om 05.15 uur bij
de wel bekende TEXACO-pomp en zullen daar de tassen van de Voorschotenaren in hun auto doen,
bovendien volgen zij de groep totdat die op de plaats van bestemming is.
Voor iedereen geldt: fietsers moeten over het fietspad naar Duinoord; er wordt gecontroleerd. De tassen
(rugzakken) kunnen voor de wandeling in de auto’s van de docenten gelegd worden. Zodat ze tijdens de
wandeling niet hoeven te worden meegesjouwd. De politie wordt van te voren ingelicht over deze
activiteit, omdat het natuurlijk niet echt gebruikelijk is, dat er groepjes leerlingen rond half zes door het
dorp en de duinen fietsen..
Wat verstaan we onder dauwtrappen? We wandelen om 06.00 uur o.l.v. een aantal docenten via de
Ganzenhoek naar het strand en weer terug over het fietspad naar de parkeerplaats. Intussen is de zon
opgekomen (niet uit de zee!). De wandeling duurt ongeveer een uur.
Op school staat er een heerlijk ontbijt klaar voor de dauwtrappers, Om 08.25 uur beginnen de lessen
gewoon. Denk eraan: het is niet verplicht, maar wel heel erg leuk. Jarenlange ervaring heeft ons o.a.
geleerd, dat degenen die vroeg zijn opgestaan en meegelopen hebben, extra fit zijn die dag.

Wat houdt het Delf- examen in?
Het Delf (Diplôme en Langue Française) zijn officiële diploma’s van het Franse ministerie van
Onderwijs. Deze diploma’s worden internationaal erkend. Het Delf examen kent 4 niveaus (A1, A2,
B1,B2). Op ieder niveau worden 4 vaardigheden beoordeeld: luistervaardigheid, leesvaardigheid,
schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid. In de Brugklas beginnen met we met niveau A1. Voor
uitgebreide informatie over dit examen verwijzen wij graag naar de officiële website van het Institut
Français: www.institutfrancais.nl
Wat zijn de voordelen van DELF?
*
uw kind krijgt een internationaal erkend diploma
*
het niveau Frans van uw kind wordt gemeten ten opzichte van het Europese Referentiekader
*
uw kind krijgt een aantoonbaar internationaal diploma voor de Franse taal
*
uw kind krijgt een extra motivatie om zich in te zetten voor de Franse taal
*
het niveau B2 biedt voor uw kind een toegang tot een Franse universiteit zonder een taaltoets af te
hoeven afleggen
*
dit diploma geeft extra kleur aan het CV van uw kind
Ook dit schooljaar hebben wij weer een groep enthousiaste leerlingen die voor het DELF diploma
worden voorbereid. Woensdag 5 juni 2019 zal het schriftelijk examen op school plaatsvinden, het
mondeling examen zal zaterdag 15 juni 2019 (A2) op locatie plaatsvinden.
Au boulot avec le DELF!
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met mevrouw Rimmelzwaan
van de sectie Frans.

DSD I en DSD II
Graag informeren wij u dat het Rijnlands Lyceum Wassenaar één van de eerste scholen in Nederland is,
die ook dit jaar als erkende DSD ( Deutsches Sprachdiplom)- school aan het Duitse Taaldiploma mag
deelnemen. In samenwerking met de Deutsche Schule in Den Haag bereidt de sectie Duits de leerlingen
van de huidige 4 VWO en 5 HAVO met Duits als keuzevak voor op het examen DSD I.
Het schriftelijk gedeelte zal worden afgenomen op donderdagochtend 14 maart 2019. De mondelingen
examens zullen verdeeld worden over maandag 1 april en woensdag 3 april.
In november/ december 2018 heeft een aantal leerlingen uit 6 VWO ook het examen DSD II (niveau
B2/C1) afgelegd. Dit was een hele uitdaging voor deze examenkandidaten want het was de eerste keer dat
dit überhaupt in Nederland afgenomen werd.
Wat is het Duitse Taaldiploma ( DSD)?
* Het Duitse Taaldiploma (DSD) van het Ministerie van Onderwijs (KMK) richt
zich naar het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) en wordt
al sinds 40 jaar over de hele wereld afgenomen.
* Op dit moment nemen rond 1100 scholen voor voortgezet onderwijs uit 70
landen deel
* Het Duitse Taaldiploma, DSD I wordt in 4 VWO en 5 HAVO op B1 niveau afgelegd.
* Het Duitse Taaldiploma, DSD II wordt facultatief in 6 VWO op B2/C1 niveau afgelegd.
* Het Duitse Taaldiploma is een internationaal erkend certificaat.
* De voorbereiding van het examen wordt methodisch en didactisch
ondersteund door de vak adviseur voor Duits van de “Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen”.
Welke voordelen biedt deelname aan het Duitse Taaldiploma?
* Het DSD-diploma is een aanvullende kwalificatie.
* DSD I geldt als bewijs van kennis van de Duitse taal op een niveau dat
vereist is voor toelating tot een Studienkolleg dat voorbereidt op een
studie in Duitsland.
* DSD I biedt voordelen als je in Duitsland wil studeren.
* DSD II biedt de mogelijkheid aan een Duitse universiteit te studeren.
* Leerlingen kunnen zich door deelname extra verdiepen in de Duitse taal
en realiseren hierdoor meer dan een cijfer op het schooldiploma.
* Voorbereiding op het examen gebeurt binnen het bestaande
lesprogramma Duits.
* Deelname aan het DSD is kosteloos.
Hoe wordt het examen afgelegd?
* Het examen wordt op school afgenomen en bestaat uit een schriftelijk
examen en een mondeling examen.
* Het schriftelijk gedeelte bestaat uit leesvaardigheid, luistervaardigheid
en schrijfvaardigheid en vindt plaats op donderdag14 maart a.s. gedurende het 1e tot en met het 5e
uur.
* De opdrachten hiervoor worden in Duitsland samengesteld en

gecorrigeerd.
* Het mondeling examen wordt afgenomen door de docent Duits.
De vak adviseur voor Duits, verbonden aan de Deutsche Schule te Den Haag is daarbij voorzitter.
* Het mondelinge examen houdt een gesprek van ongeveer 5 minuten
in naar aanleiding van gestelde vragen over onderwerpen uit de
de eigen belevingssfeer. Daarna houdt de leerling een presentatie
over een zelf gekozen onderwerp over een alledaags thema. Deze
presentatie dient grondig voorbereid te worden en moet ondersteund
kunnen worden door illustratief materiaal.
* De leerlingen hebben dit onderwerp inmiddels aan hun docent opgegeven.
* In totaal duurt het mondeling examen ongeveer 15 minuten.
* Het mondeling examen is op 1 en 3 april 2019 volgens een rooster.
Het is dit jaar voor de derde keer dat het examen DSD I in Nederland en op het Rijnlands Lyceum wordt
afgenomen. Tot nu toe zijn onze kandidaten allen succesvol geweest en we hebben er mede daarom ook
alle vertrouwen in dat de groep van 38 leerlingen van dit jaar het diploma zullen halen. Wij wensen hen
daarbij heel veel succes en plezier want tenslotte : Deutsch macht Spaß!
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met mevrouw Landa van de
sectie Duits.

Update internationale afdeling
Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe
internationale afdeling van het Rijnlands Lyceum. We zijn volop bezig met de voorbereidingen. Het
Rijnlands Lyceum gaat vanaf september 2019 naast het bestaande aanbod het internationale Middle Years
Programme aanbieden. Straks kun je op het Rijnlands dus niet alleen terecht voor havo, vwo, atheneum,
gymnasium en tweetalig onderwijs, maar ook voor internationaal onderwijs.
We starten met twee leerjaren: Year 7 (MYP 1) en Year 8 (MYP 2) van het Middle Years Programme .
We verwachten drie groepen. De leerlingen in het internationale onderwijs starten een jaar eerder met de
middelbare school: de Year 7 leerlingen hebben dus de leeftijd van groep 8. De belangstelling is groot.
We merkten dat bijvoorbeeld op de Open Morning voor de internationale afdeling.
De internationale onderwijsprogramma’s hebben een andere inhoud dan de havo en vwo programma’s en
leiden op voor andere examens. De lessen zijn dus niet combineerbaar. Voor activiteiten ligt dat anders.
Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als een open podium, de musical, public speaking en- heel actueel - de
tafeltenniscompetitie. We zien daar heel veel mogelijkheden voor de Nederlandse en internationale
leerlingen om samen op te trekken.
Voor de internationale afdeling hebben we extra ruimte nodig. Dat wordt in eerste instantie tijdelijke
bouw. Die bestaat uit acht hoogwaardige lokalen verdeeld over twee verdiepingen. Deze worden tijdelijk
aan de achterzijde van het terrein - tussen de voormalige gymzaal en de A-vleugel -geplaatst. Op deze
plek heeft in het verleden al eerder een vergelijkbaar blokje lokalen gestaan. De plaatsing is gepland voor
de tweede helft juni. Ter verduidelijking bijgaand een artist impression.

Kalendarium
Week 09
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25/Feb
26/Feb
27/Feb
28/Feb
01/Mar

VOORJAARS
VAKANTIE

Week 10
Maandag

04/Mar

ochtend

Bezoek Franse School
Voorlichting drugs
Voorlichting drugs
Voorlichting drugs
Tafeltjesavond 2 ob/bb
Zat-team vergadering

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

05/Mar
06/Mar
07/Mar
08/Mar

Week 11
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

11/Mar
12/Mar
13/Mar
14/Mar

Vrijdag

15/Mar

Week 12
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18/Mar
19/Mar
20/Mar
21/Mar
22/Mar

Week 13
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

25/Mar
26/Mar
28/Mar
29/Mar
01/Apr

Einde SE 3/ VP week bb
Start periode 3 bb
Open Podium

Week 15
Maandag
Dinsdag

08/Apr
09/Apr

Herkansingsdag 5H/6V
Herkansingsdag 4H/5V

Ochtend
20.00 uur

3e
3e
3e

Oxford Trip en Cambridge reizen

2e

DSD 1 Examen
Thema-avond
De zonnebloem/NL-Doet

4H

Start SE 3/VP week 1 bb
19.00 uur

Filmavond voor de brugklassen
Energy for Tomorrow

Jaarlaagbijeenkomst
Girlsday Shell Amsterdam

1e
4 TTO

1e
6V
1e

17.00 uur
Woensdag
Vrijdag
Week 16
Maandag

10/Apr
12/Apr

Dinsdag

16/Apr

Woensdag

15/Apr

Groene week 2 ; deze week 3e klassen naar Den Haag
Phileas Fogg Year 4
Phileas Fogg Year 4
Brugklasproject
Xanten
Phileas Fogg Year 4

17/Apr

Brugklasproject
Brugklasproject

Donderdag 18/Apr
Vrijdag

Week 18
Maandag
Dinsdag

Goede
19/Apr Vrijdag
6.00 uur

22/Apr
23/Apr
24/Apr
25/Apr
26/Apr

29/Apr
30/Apr
Woensdag 01/May
Donderdag 02/May
Vrijdag
03/May

Lesdag!
Dautrappen
Exit Day examenklassen
2e Paasdag

Meivakantie

Week 17
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ouderraad + directie
Herkansingsdag 4V
Lentefeest

2 Gym

