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VOORWOORD 
 

Maandag 2 september 2019 openden we de het 84ste schooljaar van het Rijnlands Lyceum Wassenaar. De 

school telt 840 leerlingen en 82 docenten en medewerkers. Velen van u zijn in de afgelopen weken op 

school geweest voor de informatieavonden, de mentorspreekmiddag en voorlichtingsmomenten over de 

schoolreizen en Model United Nations. 

 

In de zeven schoolweken die achter ons liggen hebben er al heel wat activiteiten plaats gevonden. Een 

kleine opsomming is wel zo aardig. Voor de brugklassers waren er de sportmiddag, de Vlietlandendag en 

het schoolfeest (‘Pirates Party’). We hadden twee diploma-uitreikingen, te weten de uitreiking van de IB 

Language and Literature en Senior TTO certificaten en van het Deutsches Sprachdiplom I. De 

talenleerlingen zijn cultureel goed bezig geweest. De leerlingen Chinees bezochten de Kunlun Opera in het 

Zuiderstrandtheater in Den Haag, de bovenbouwers Duits zagen in het kader van ’30 Jahre Wende’ de film 

‘Ballon’ en voor de tweedeklassers was er Engelstalig toneel met Phileas Fogg. Voor de ouders had de 

ouderraad, in samenwerking met mevrouw Kroese, een interessante thema-avond over het onderwerp 

alcohol en jongeren voorbereid. Het verslag daarvan vindt u verderop in deze Logmail. Heel bijzonder in 

deze eerste periode was de opening van de internationale afdeling door de burgemeester van Wassenaar. 

De MYP leerlingen hadden een mooi programma met veel dans en muziek voorbereid. De vierdeklassers 

zijn in de week voor de herfstvakantie op reis naar Normandië, München, Berlin en Rome. Kortom, er is in 

die afgelopen zeven weken heel wat gebeurd. Waarbij het ook leuk is om te vermelden dat twee docenten 

vader geworden zijn, mijnheer Steenvoorde van Rowan en mijnheer van der Werf van Dexter.  

 

Na de herfstvakantie pakken we op 28 oktober de draad weer op. De belangrijkste activiteiten in de periode 

daarna hebben wij voor u in deze Logmail op een rijtje gezet. Voor de examenleerlingen komt het eerste 

schoolexamen eraan. Ik wens de leerlingen alvast heel veel succes bij de voorbereiding.  In november 

hopen wij u weer op school te zien op de tafeltjesavonden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Leuiken, rector  

 



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.  

 

 

BEVORDERINGSREGLEMENT 2019-2020 

 
Het Bevorderingsreglement RLW 2019-2020 is gepubliceerd op de website in de rubriek 

Ouders/Documenten.   

 

 

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.  

 
 

 

 
 

https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/wp-content/uploads/2019/10/Bevorderingsreglement-RLW-2019-2020.pdf
http://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/leerlingen/toetsen-en-ptas


  

UITNODIGING VOORLICHTINGSAVOND PROFIELKEUZE HAVO 3 EN 

VWO 3 OUDERS 
 

Zoals reeds aangekondigd op de ouderavond in september vindt in 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 woensdag 13 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 10, 11, 12 and 13 December. These IOC's are the first big formal IB assessments our forty-one 6vwo-IB 

students will take. Students are required to engage in a 15-minute 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. The 

IB students have been spending time revising and both Ms Haasnoot and I wish them well! 

 
Profielwerkstuk Havo 5 

 

Het profielwerkstuk is een belangrijk onderdeel van het eindexamen. In 4 havo zijn er drie bijeenkomsten 

geweest om de leerlingen van een goede basis te voorzien voor het daadwerkelijk schrijven van het 

profielwerkstuk in 5 havo. De week voorafgaand aan de groene week hebben de leerlingen nog een korte 

presentatie gehad over wat er staat te gebeuren. Tijdens de Groene week gaan de leerlingen in tweetallen 

van maandag tot en met vrijdag het 4e t/m 7e uur in de mediatheek onder begeleiding van diverse docenten 

aan de slag met het schrijven van hun Profielwerkstuk.  
 

Deadlines voor inleveren PWS zijn:  

• vrijdag 18 oktober inleveren kladversie PWS  

Leerlingen krijgen daarop hun laatste feedback (dus het moet al wel af zijn) 

• vrijdag 8 november;  de leerlingen ontvangen feedback van de begeleider. 

• vrijdag 29 nov: de leerlingen leveren de definitieve versie  

• vrijdag 13, dinsdag 17 en woensdag 18, donderdag 19 december  –  de leerlingen presenteren hun 

PWS  voor het vak Nederlands in aanwezigheid van de ouders en begeleiders. De presentaties 

zullen in de middag plaatsvinden tussen 13:00-16:30 uur. Ouders zijn van harte welkom.   

 



Profielwerkstuk 6 VWO 

 

Het profielwerkstuk is een onderdeel van het combinatiecijfer. Op het atheneum wordt in 2019-2020 

het gemiddelde van de eindcijfers voor het profielwerkstuk en de vakken maatschappijleer en ckv 

aangemerkt als het combinatiecijfer. Op het gymnasium wordt in 2019-2020 het gemiddelde van de 

eindcijfers voor het profielwerkstuk en de het vak maatschappijleer aangemerkt als het combinatiecijfer. 

Op dit moment zit het merendeel van de examenkandidaten 6 VWO  in de laatste fase van hun 

profielwerkstuk.  

 

 

Delftse kinderarts spreekt op thema-avond ouderraad 
 

“Alcohol maakt dom” 

 

Kinderarts Nico van der Lely heeft een missie: een einde aan het enorme alcoholmisbruik onder 

Nederlandse kinderen en jongeren. In zijn presentatie op de thema-avond prikte hij de ene na de andere 

mythe over kinderen en alcohol door. “Alle ouders zouden dit moeten horen”, aldus een van de aanwezigen. 

Vandaar dit korte verslag. 

 

In zijn werk op de Delftse polikliniek voor jeugd en alcohol ziet kinderarts Nico van der Lely kinderen 

tussen elf en achttien jaar oud binnenkomen met een levensbedreigende alcoholvergiftiging. Ze zijn 

gemiddeld zo’n drie en een half uur bewusteloos, vaak onderkoeld en er altijd slecht aan toe. Dit zijn 

kinderen uit alle lagen van de bevolking, zonder uitzondering. Bij allemaal ging het ineens ontzettend mis. 

 

Deze dagelijkse praktijk motiveerde hem tot een van zijn wapenfeiten: de verhoging van de wettelijke 

leeftijd voor alcoholconsumptie van zestien naar achttien jaar oud. Sindsdien praat hij op scholen en in 

gemeenteraden in het hele land over de desastreuze effecten van alcohol op kinderen. Toen de kans zich 

voordeed om hem zijn verhaal te laten vertellen aan de ouders van het Rijnlands, greep de schoolleiding 

deze graag aan.  

 

Een stroom aan anekdotes, patiëntencasussen en onderzoeksresultaten is hieronder samengevat tot zes 

feiten over alcohol en kinderen. 

 

1. Het is niet beter als kinderen thuis gecontroleerd beginnen aan alcohol. Wie met zestien jaar of jonger de 

eerste keer alcohol drinkt, al is het een beetje, loopt vier tot zes keer meer risico later veeldrinker te worden.  

 

2. Kinderen alcohol verbieden heeft zin. Kinderen luisteren naar hun ouders en straf werkt. Doe de doe-het-

zelfblaastest: bij thuiskomst een kus op de wang, even ruiken. Alcoholadem? Een tijdje geen telefoon.  

 

3. Wie zegt dat kinderen die niet mogen, later juist veeldrinkers worden, heeft ongelijk. Hoe later de eerste 

keer, hoe minder drank later.  

 

4. Kinderen met te veel alcohol op lopen niet slingerend, maar kaarsrecht. Het gaat goed totdat het lichaam 

ineens de limiet bereikt en de lichten uitgaan.  

 

5. Bij een kind betekent twee keer hevig drinken een verlies van 10 IQ-punten. Dat is het verschil tussen 

twee schoolniveaus. 

 



6. Meer drank betekent niet: meer vrolijkheid. Jongens worden agressief en meisjes depressief. Bovendien 

neemt het risico op seksueel misbruik toe omdat remmingen verdwijnen. 

 

Op het Rijnlands Lyceum krijgen kinderen vanaf het eerste jaar in de biologielessen uitgelegd wat alcohol 

doet met hun lichaam. In jaar twee volgt een voorlichting van drie lessen van de stichting Chris en 

Voorkom! en in jaar vier loopt het project Indigo, ook gericht op preventie.  

 

 

 

 

KALENDARIUM NOVEMBER 

 

 

Donderdag 17/Oct   Phileas Fogg 
2 en 3 
TTO 

WEEK 43         

Maandag 21/Oct     H
ER

FST-
V

A
K

A
N

TIE
 

    

Dinsdag 22/Oct     

Woensdag 23/Oct     

Donderdag 24/Oct     

Vrijdag 25/Oct     

WEEK 45         

Maandag 04/Nov   Start SE 1   

      Alcoholvoorlichting t/m 6 november 2e 

Dinsdag 05/Nov   Tafeltjesavond 1 onderbouw   

WEEK 46         

Maandag 11/Nov   Einde SE 1   

Dinsdag 12/Nov 
11.00-
15.00 Studiekeuze workshop Eramus Uni. 6v 

Woensdag 13/Nov 19.30 uur Voorlichtingsavond profielkeuze  3e 

Donderdag 14/Nov 
13.00-
15.15 TTO Theme Day   

Donderdag 21/Nov   Tafeltjesavond 1 bovenbouw   

Vrijdag 22/Nov   Voorronde NK Debattoernooi    

Dinsdag 26/Nov   JetNet Careerday 4H/5V 

Woensdag 27/Nov 8.25-13.45 DSD II Schriftelijk Examen 6 VWO  6V 
 


