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VOORWOORD VAN DE RECTOR
Dit is alweer de laatste Logmail van het schooljaar 2018-2019. De laatste anderhalve maand van
het schooljaar gaat in. Het eerste tijdvak van het centraal examen ligt net achter ons. Dankzij de
inzet van verschillende ouders is de examenperiode met een gezellige barbecue voor havo 5 en
vwo 6 afgesloten. We zitten nu in de spannende fase van de eerste en tweede correctie van de
examens. Het wachten is op de resultaten.
Een korte terugblik op de afgelopen periode brengt mij allereerst bij de sportdag. We waren te
gast bij Graaf Willem II-VAC. De sectie bewegingsonderwijs had een groot aantal verschillende
sporten georganiseerd en daarnaast voor allerlei bijzondere spellen gezorgd. Dat ging van mikado
tot een survival luchtkussen. Een leuke dag, die een grote donatie heeft opgeleverd (€ 8000) voor
ons goede doel, de Stichting Local Heroes.
Over bijzondere activiteiten gesproken, de musical staat voor de deur. 5, 6 en 7 juni is het zover.
De titel is ‘Zomaar een musical’. De ‘crew’,onder leiding van mw. Van Leeuwen en mw.
Haasnoot, kijkt uit naar uw komst.
Er staat nog veel op stapel dit schooljaar. In het overzicht ‘Laatste schooldagen’ kunt u precies
zien hoe de komende weken zijn georganiseerd. U vindt dit overzicht als bijlage bij deze
Logmail.
Natuurlijk kijken we ook alvast vooruit naar het komend schooljaar. Er komen zes nieuwe
brugklassen aan. Zoals ik u eerder schreef starten we volgend schooljaar ook met internationaal
onderwijs. We beginnen met twee groepen ‘year 7’ en een groep ‘year 8’. Dat betekent dat we
meer lokalen nodig hebben. Daarvoor plaatsen we een aantal tijdelijk lokalen in de binnentuin
van de school. De werkzaamheden zullen in de laatste schoolweek starten.
Tenslotte een hart onder de riem voor alle leerlingen: nog even de schouders eronder zetten de
laatste weken, zet hem op! Ik wens je daarbij heel veel succes.
Met vriendelijke groet,
Jan Leuiken,
Rector

JAARBOEK 2018 / 2019
Het Jaarboek 2018-2019 is volop in de maak. Het wordt een mooi boek vol herinneringen met als
leidraad “een nieuw begin”. Natuurlijk staat elke leerling er in en is er een bijzondere plek
ingeruimd voor alle examenleerlingen.
Een niet te missen herinnering aan de schooljaren van uw zoon/dochter op het Rijnlands Lyceum
Wassenaar. Het boek verschijnt eind september / begin oktober aanstaande en kost € 17,50.
Mocht u het boek nog niet hebben gereserveerd dan kan uw zoon/dochter dit doen bij het
servicepunt.
Het Jaarboek van het Rijnlands Lyceum is ook een bijzonder medium om uw bedrijf of
organisatie te promoten. Door te adverteren in het RLW-jaarboek verbindt u uw organisatie aan
de dynamiek en het talent van de toekomst: uw kinderen, onze leerlingen. Voor nadere informatie
over advertenties kunt u contact opnemen met de heer de Vries:
m.devries@rijnlandslyceum-rlw.nl
Uiteraard wordt het zeer op prijs gesteld als u het RLW-jaarboek op deze wijze een extra steuntje
in de rug geeft.

KLASSENSAMENSTELLING ONDERBOUW 2019-2020
De onderbouwklassen worden samengesteld door de afdelingsleider (brugklassen ) of door de
afdelingsleider en mentoren team (tweede en derde klassen). Zij verzorgen de samenstelling van
de klassen in het nieuwe schooljaar. Daarbij kunnen leerlingen overgeplaatst worden naar een
andere klas. Bij het overplaatsten wordt rekening gehouden met de sociale cohesie en didactische
werkbaarheid.

VASTSTELLING DEFINITIEVE JAARCIJFERS EN EINDCIJFER
IN BEVORDERINGSVERGADERINGEN
De bevordering van de leerling vindt plaats op basis van de definitieve jaarcijfers. Deze kunnen
afwijken van de in Somtoday getoonde doorlopende gemiddelden. Op deze gemiddelden kunnen
wijzigingen en correcties plaatsvinden, o.m. in verband met het inhalen van toetsen. Aan de
doorlopende gemiddelden in Somtoday kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve
jaarcijfers worden na de eindcontrole door de docenten in de bevorderingsvergadering
vastgesteld.

DIPLOMA-UITREIKINGEN
Havo 5:
Vwo 6:

maandag 1 juli
dinsdag 2 juli

19.00 uur
14.00 uur

CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN TWEEDE TIJDVAK
Het tweede tijdvak van het Centraal Schriftelijk Examen vindt plaats maandag 17 t/m donderdag
20 juni. Het tweede tijdvak wordt gebruikt voor herkansingen.

SCHOOLBOEKEN
De levering van schoolboeken verloopt via de Firma Van Dijk (zie bijlage 1). Op vrijdag 12 juli
worden de huidige schoolboeken ingenomen. Het schema vindt u in het draaiboek einde
schooljaar.

ZOMERVAKANTIE EN AANVANG SCHOOLJAAR 2019-2020
De zomervakantie is van 22 juli tot en met 30 augustus. Het schoolsecretariaat is gesloten van 22
juli tot en met vrijdag 20 augustus. Op maandag 2 september worden alle leerlingen op school
verwacht voor de leerjaarbijeenkomsten en de uitreiking van het lesrooster. Op deze dag komt
ook de schoolfotograaf. De lessen beginnen op dinsdag 3 september. In de week van 23 augustus
ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen de Logmail Augustus-September met
aanvullende informatie over de start van het schooljaar 2019-2020.

BIJLAGE 1: INFORMATIE SCHOOLBOEKEN

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Van Dijk Educatie blijft het komende jaar de leverancier van de lesboeken van onze leerlingen.
U als ouder/verzorger wordt verzocht, evenals vorige jaren, via de site van Van Dijk Educatie de
door ons aangegeven boeken te bestellen. Voor de onderbouwklassen is een boekenlijst per klas
samengesteld. Voor de bovenbouwklassen zijn de boeken per vak en laag ingedeeld. Wij raden u
aan om bij twijfel over de juiste vakken contact op te nemen met de afdelingsleider.
Mocht u, naast het door ons geselecteerde pakket, ander lesmateriaal willen bestellen, dan
worden de kosten daarvan rechtstreeks door Van Dijk bij u in rekening gebracht. Ook de kosten
die worden gemaakt voor verkeerd bestelde boeken worden door Van Dijk op de ouders
verhaald. Verkeerd bestelde boeken kunt u kosteloos binnen 2 weken retourneren.
Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen
hebben, neemt u dan gerust contact met de afdelingsleider op. Voor het bestellen van digitaal
lesmateriaal is het van belang dat dit (ook binnen één gezin) per leerling gebeurt, op naam
van de leerling en op het schoolmailadres van de leerling.

