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VOORWOORD VAN DE RECTOR 

De foto op de voorkant van deze Logmail geeft onmiskenbaar aan dat december voor de deur staat. Ook 
op school is december een bijzondere maand. Er staan in de komende drie weken veel activiteiten op 
stapel. Dat begint 5 december met de surprises in de brugklassen, het nieuwe project waarin 
tweedeklassers met een letter en een gedichtje op bezoek gaan bij ouderen in verzorgingshuizen en het 
Amnestyproject met de derdeklassers.  

Traditioneel wordt de school in december feestelijk in kersttooi gehuld. Dat is mogelijk dankzij de 
ouderraad. De kerstversiering geeft een bijzondere sfeer in de school en vormt een prima decor voor 
speciale evenementen als Paarse Vrijdag en de Kerstviering met de brugklassers. Een jaarlijks 
terugkerend onderwerp in december is het thema verkeersveiligheid. We gebruiken daarvoor het 
programma ‘Streetwise’ van de ANWB. Dat richt zich op de eerste- en tweedeklassers. Heel belangrijk in 
deze donkere en natte maanden is een goede fietsverlichting. We zien gelukkig dat de fietsverlichting van 
steeds meer kinderen in orde is.  

Ook voor de bovenbouwleerlingen en de examenleerlingen staat er het nodige op de agenda. Om te 
beginnen is dat de herkansingsdag voor havo 5 en vwo 6. Dat is de mogelijkheid voor examenleerlingen 
om een schoolexamencijfer te verbeteren. De havo 5 kandidaten zullen in december hun 
profielwerkstukken presenteren en gaan zich inleven in het ‘Model European Parliament”. Voor onze vwo 
IB Engels leerlingen komen de ‘orals’ eraan. En de leerlingen uit de hoogste klassen Frans kunnen gaan 
genieten van Frans toneel op school. Een doorkijkje over de kerstvakantie heen leert dat eind tweede 
week januari schoolexamen II begint. Ik wens onze examenleerlingen veel succes bij de planning en 
voorbereiding. 

De laatste activiteit voor de kersvakantie is natuurlijk het Kerstbal, een avond om naar uit te kijken, een 
moment waarop we met de hele school het kalenderjaar afsluiten. ‘ 

Ik wens u met uw gezin en naasten een heel mooie decembermaand en alvast alle goeds voor het nieuwe 
jaar! 

Jan Leuiken,  

Rector  



 

VISITATIE TWEETALIG ONDERWIJS 

Het Nuffic Netwerk Tweetalig Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het TTO in Nederland. Erkende TTO 
scholen zijn door Nuffic gecertificeerd. Daar ligt een strikt kwaliteitsstelsel onder met hoge normen over 
de inhoud, didactiek en schoolactiviteiten. De docenten moeten werken volgens de principes van ‘Content 
Language Integrated Learning’. Het Nuffic maakt een onderscheid tussen het Junior (klas 1 t/m 3) en het 
Senior programma (klas 4 t/m 6). Het IB English Language and Literature programme is onderdeel van 
het senior programma. Alle gecertificeerde TTO scholen worden om de vier jaar door Nuffic 
geïnspecteerd. Donderdag 28 november was onze school aan de beurt. Het visitatieteam controleerde het 
curriculum, bezocht lessen en sprak met leerlingen, docenten, ouders en schoolleiding. Met de uitslag zijn 
we enorm blij. De TTO coördinatoren, Jenny van Otterloo en Marije Haasnoot, en de TTO docenten 
kregen een dikke voldoende voor de kwaliteit, creativiteit en dynamiek van het programma en de licentie 
voor het Junior en Senior programma zijn voor de volgende vier jaar verlengd. 

 

NIEUWE VERTROUWENSPERSOON 

De heer R. van Sabben is benoemd tot vertrouwenspersoon van het Rijnlands Lyceum Wassenaar. De 
benoeming is tot stand gekomen op voordracht van de schoolleiding en na raadpleging van mevrouw J. 
Langereis, zittende vertrouwenspersoon, en de MR. 

De schoolleiding kent Ruurd van Sabben als een open, onbevooroordeelde docent met een luisterend oor 
voor leerlingen en collega’s. We zijn blij dat hij deze taak op zich wil nemen. De schoolleiding heeft er 
alle vertrouwen in dat de school met mevrouw Langereis en de heer van Sabben over een goed team van 
vertrouwenspersonen beschikt.   

 

 

 

 

 



 
 
HERKANSINGSDAG 2 DECEMBER 

Op maandag 2 december vinden de herkansingen plaats voor de leerlingen van HAVO 5 en VWO 
6.  Elke leerling heeft recht op 1 herkansing. De deadline voor het inleveren van het profielwerkstuk 6 
VWO staat op vrijdag 6 december a.s. Voor 5 HAVO ligt de deadline op vrijdag 29 november, daarna 
zullen de leerlingen van Havo 5 zich voorbereiden op de presentaties aan hun vakdocenten en docent 
Nederlands. 

SINTVIERING 5 DECEMBER 
 
Op donderdag 5 december vieren we Sinterklaas met de hele onderbouw. De invulling verschilt per 
leerjaar, maar voor iedereen is er een leuke activiteit. De brugklassers doen samen met de mentor en 
peter/meter het sinterklaas dobbelspel en gaan allemaal met 2 kleine cadeautjes naar huis. 
 
 
DE DAGINDELING OP DONDERDAG 5 DECEMBER ZIET ER ALS VOLGT UIT: 
 

1e t/m 3e uur: Alle klassen les volgens rooster 
4e en 5e uur: Onderbouw Sintviering in lokalen en oude gymzaal,  
4e en 5e uur: 4H, 5H, V4, 5V en 6V les volgens rooster 
Vanaf 12.30 uur: Iedereen vrij 

1e klassen Dobbelspel 
 
2e klassen Kaarten maken voor bewoners verzorgingshuizen met als thema “School 
                                
Dit jaar zullen alle tweede-klassers samen in B027 onder begeleiding van mentoren en (klassen)-ouders 
tijdens het 4e en 5e lesuur zich bezighouden met het maken van een leuk cadeau voor de ouderen in de 
verzorgingstehuizen van SWZ, Stichting Wassenaarse Verzorgingstehuizen,  in Wassenaar. Alle 
leerlingen kopen vooraf een chocoladeletter om deze tijdens het 4e/5e lesuur te versieren. De leerlingen 
maken er ook een leuk gedicht of verhaal bij met als thema school, zodat jong en oud over dit thema 
kunnen praten. Een afvaardiging van leerlingen zal tijdens het 5e uur de diverse locaties van SWZ 
bezoeken onder begeleiding van de mentor en wellicht een (klassen)ouder.  
Belangrijk is dus dat de leerlingen voor deze dag meenemen: 

• inpakpapier,  
• een pen,  
• gekleurd papier,  
• kleurenstiften,  
• inpaklint,  
• schaar 
• plakband en natuurlijk  
• de chocoladeletter.  

 



3e klassen Amnesty International 

 
 
Cadeautje van de Sint; donderdag 6 december is iedereen het 1e uur vrij! 
 

BRUGKLASKERSTVOORSTELLING DONDERDAG 12 DECEMBER   

Op deze dag vindt de brugklaskerstvoorstelling plaats, de brugklasouders hebben hiervoor een aparte 
uitnodiging gekregen.  

De avond staat in het teken van ons goede doel: Local Heroes (http://www.local-heroes.nl/)  

In de pauze wordt er gecollecteerd voor Local Heroes.. 

13.00 uur Generale repetitie voor alle brugklassers 

19.30  uur Kerstvoorstelling  

 

PAARSE VRIJDAG 13 DECEMBER   

Sinds een aantal jaren doet het Rijnlands nu al mee met Paarse Vrijdag 
(https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/ ). Op deze dag laten de leerlingen en medewerkers van de 
school zien dat we iedereen hier op school accepteren. Door het dragen van de kleur paars wordt duidelijk 
gemaakt dat wij geen onderscheid maken in sekse, gender of seksuele voorkeur.   

De activiteiten voor Paarse Vrijdag vinden plaats in de kleine en de grote pauze. 

 



ANWB VERKEERSBUS 

 
 

Op maandag  16 en dinsdag 17 december  gaan de workshops van ANWB Streetwise next level 
(Voortgezet Onderwijs) bij Het Rijnlands Lyceum plaatsvinden. 
 
Programma: 
 
De verkeerstraining wordt voor de klassen 1 en 2 volledig verzorgd en uitgevoerd door twee instructeurs 
van ANWB Streetwise.  
 
De Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’ is een interactief programma voor 1e jaars leerlingen en duurt 
45 minuten per sessie. 
De Verkeersbus is het programma voor 2e jaars leerlingen en duurt 90 minuten per sessie.  
 

PRESENTATIE PROFIELWERKSTUKKEN 5 HAVO 

In de weken voor de kerstvakantie, namelijk op 13,17 en 18 december zullen de eindexamenkandidaten 
van 5 HAVO hun profielwerkstuk presenteren en verdedigen ten overstaan van hun vakdocenten, 
medeleerlingen en belangstellenden. Alle ouders, grootouders, familieleden en vrienden van de 
kandidaten zijn van harte welkom. U heeft hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen.  

 

FRANS TONEEL OP HET RLW 

Op dinsdag 17 december 2019 (tijdens het  4e en 5e lesuur) komt een Frans toneelgezelschap TNT- théâtre 
de classe mondiale bij ons op school het volgende stuk opvoeren “Monsieur Ibrahim et les fleurs du 
Coran” d’Eric-Emmanuel Schmitt.. 

De leerlingen ( 5 Havo, 5 en 6 Vwo) hebben het boek tijdens de Franse les gelezen. 

 
 



HAVO 5 SIMULEERT HET EUROPEES PARLEMENT 
 
Op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 januari zal H5 voor de vijfde 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 woensdag en donderdag wordt in een kleine commissie gewerkt aan 
een resolutie voor een bepaald vraagstuk. Op vrijdag 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 vrijdag 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 
 

MONDELINGE EXAMENS IB ENGLISH A: LANGLIT 

Op  dinsdag 10, woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 december 2019, zijn de Individual Oral 
Commentary Exams (mondelinge examens) van de IB English A: Language and Literature programma 
voor de vwo 6 leerlingen. De examens worden afgenomen door mw. Stout en mw. Haasnoot. 



KERSTBAL DONDERDAG 19 DECEMBER 

 
Hoe ziet het lesprogramma er voor de leerlingen uit? 

- Voor alle leerlingen van klas 2 t/m 6 zijn er lessen t/m het vijfde uur, daarna kan iedereen zich 
gaan klaarmaken voor het feest! 

- De brugklassers hebben van het eerste t/m het vijfde uur het brugklasbasketbaltoernooi. 

Donderdagavond 19 december wordt de mooiste avond van het schooljaar. Alle leerlingen en docenten 
gaan in een feestelijke outfit naar het kerstbal en sluiten gezamenlijk het jaar af. Een kaartje voor het 
kerstbal kost € 10 euro. 
 
De brugklassers worden verwacht om 19.30 uur. 
 
De leerlingen uit klas 2 en hoger zijn welkom om 20.00 uur. Deuren sluiten  21.30 uur!!! Daarna geen 
toegang. 
 
De eindtijden voor het feest zijn:  
 

* brugklas   23.00  uur 

* klas 2 en 3:   23.30 uur 

* bovenbouw:   00.00 uur  

De regels op het Kerstbal 

Het Kerstbal is het grootste en mooiste schoolfeest van het jaar. Het feest moet voor iedereen, van 
brugklasser tot en met eindexamenleerling, leuk zijn. Leerlingen, jong en oud, verheugen zich lang van 
tevoren op het Kerstbal. Om het ook dit jaar weer tot een geweldig feest te maken helpt het om preventief 
een aantal spelregels vast te leggen.  
 
Alcoholgebruik voor of tijdens een schoolfeest bederft de sfeer. Het gebruik is schadelijk voor de 
ontwikkeling van jongeren en brengt grote risico’s met zich mee in het verkeer.  
Het voorkomen van alcoholgebruik door leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
ouders en de school. De school draagt verantwoordelijkheid tijdens het feest. De ouders dragen 
verantwoordelijkheid voor en na het feest. Wij vragen de ouders uitdrukkelijk om het zogenaamde 
‘indrinken’ en het kopen van alcoholhoudende drank te voorkomen. Beide zaken spelen zich  buiten het 



gezichtsveld van de school af. De school controleert de leerlingen bij binnenkomst. Leerlingen moeten 
gericht (bij vermoeden van indrinken) en steekproefsgewijs ‘blazen’ en worden door 
beveiligingsmedewerkers gecontroleerd op het bij zich hebben van drank. Bij overtreding wordt de 
leerling niet toegelaten of van het schoolfeest verwijderd en worden ouders gebeld met het verzoek hun 
zoon/dochter te komen ophalen. Mocht u niet in staat zijn uw zoon/dochter zelf op te halen dan zijn er 
twee mogelijkheden. 1. We regelen op uw kosten taxivervoer, of 2. Uw zoon/dochter gaat op uw 
verantwoordelijkheid zelf naar huis. De school hanteert bij ongepast gedrag door leerlingen de gewone 
schoolregels zoals deze in de Schoolgids staan.  
 

Het Kerstbal is uitsluitend voor eigen leerlingen. Introducés zijn niet toegestaan. Een leerling uit de 
onderbouw mag  het feest niet voortijdig verlaten, tenzij hij/zij door de ouders wordt opgehaald. 

 
VRIJDAG 20 DECEMBER 
 
Deze dag begint de kerstvakantie en is er dus geen les. Alle leerlingen zijn vrij! 
 
 
TOETSWEEK BOVENBOUW LEERLINGEN 
 
De toetsweek van de examenleerlingen start op vrijdag 10 januari. Voor de leerlingen duurt de toetsweek 
tot en met vrijdag 17 januari. Op maandag 20 januari starten ook de luistertoetsen voor de moderne 
vreemde talen  (zie onderstaand schema). 

vwo Duits 
Engels 
Frans 

maandag 20 januari 2020 
dinsdag 21 januari 2020 
woensdag 22 januari 2020 

havo Frans 
Duits 
Engels 

maandag 20 januari 2020 
dinsdag 21 januari 2020 
woensdag 22 januari 2020 

 



OPEN DAG EN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN: GROEP 8  
 
Voor de ouders: 
 
Op donderdagavond  9 januari 2020 is de informatieavond voor de ouders/verzorgers van leerlingen in 
groep 8. Het is een kennismakingsavond met de schoolleiding, de docenten en andere medewerkers van 
de school. De ouders krijgen informatie over de lesprogramma’s, de schoolorganisatie en de 
leerlingbegeleiding. De docenten verzorgen voorbeeldlessen in hun vak.  
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur. 
 
Voor leerlingen en ouders: 
 
Op onze Open Dag zaterdag 18 januari 2020 staat de groep 8- leerling centraal. Er is een gevarieerd 
kennismakingsprogramma voor de leerlingen met lessen en allerlei andere activiteiten. Ook de 
ouders/verzorgers zijn van harte welkom, voor hen is er een apart programma.  
Inloop vanaf 09.30 uur, start van het les- en activiteitenprogramma 10.00 uur, einde 12.30 uur. 
 
Op woensdag 12 februari 2020 vindt specifiek voor het tweetalig onderwijs de thema-avond  TTO plaats 
voor leerlingen en ouders. Voor de groep 8-leerlingen zijn er TTO-lessen. Voor de ouders is er de 
voorlichtingsbijeenkomst over tweetalig onderwijs en het Internationaal Baccalaureaat. De ouders kunnen 
kennis maken met TTO-docenten en TTO-leerlingen.  
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang lessen en programma 19.30 uur, einde 21.00 uur. 
 

 

 

 
 
  
 

 



 

OPEN MORNING INTERNATIONAL SCHOOL 

Op zaterdag 25 januari is er Open Morning voor de internationale ouders en leerlingen. Het programma 
met ‘MYP lessons’ en een tour door de school loopt van 10.00 tot 12.00 uur. 

 

DIPLOMA UITREIKING HAVO 5 EN VWO 6 IN 2020 

 

De diploma-uitreikingen zullen plaats vinden na de uitslag van de herkansingen. 

Diploma-uitreiking      5 Havo            maandag 29 juni 19.00 uur 

Diploma-uitreiking      6 VWO           dinsdag 30 juni 14.00 uur 

 



 
VERSLAG OVERLEG DIRECTIE RLW- OUDERRAAD OP  

12 NOVEMBER 2019 
 

Aanwezig: 

Directie: mw. J. Potter van Loon, dhr. S. van Vliet 

Ouderraad: mw. S. van Melis (voorzitter). Dhr. G. Ewalts, dhr. B. van Staalduinen, mw. E. van Holk en 
mw. S. Montoulives (notulen) 

 

1. Opening en mededelingen/ Terug – en vooruitblik 
 
A. vanuit de directie: 
 
De school blikt tevreden terug op de start van de Internationale afdeling. Alle docenten die les 
geven op de Internationale afdeling krijgen bijscholing of hebben dat al gehad . 
De directie vind het belangrijk dat alle afdelingen geïntegreerd worden tot 1 school waar 
leerlingen met – en door elkaar lopen.  
 
Het jongerenwerk Wassenaar is erg actief. Ze zoeken toenadering tot scholen. Een paar weken 
geleden hebben ze in “de week van het respect” in de pauze met een tafel en jongerenwerkers in 
de aula gestaan. Het is erg laagdrempelig en de leerlingen en jongerenwerkers waren enthousiast 
over de samenwerking. Er was veel belangstelling vanuit de leerlingen. Rond de kerst komen ze 
terug voor het thema “vuurwerk”.  
 
De buitenland reizen zijn weer achter de rug en zijn allemaal goed verlopen. 
 
B. Vanuit de ouderraad: 
 
De thema-avond van dr. Nico van der Lely over alcoholpreventie bij jongeren was een groot 
succes. De opkomst was groot en het verhaal was helder en goed. De vraag is of er nu nog meer 
aan dit onderwerp gedaan moet worden? De ouderraad is van mening dat samen met de 
voorlichting die leerlingen krijgen op school én aandacht blijven vragen voor dit onderwerp bij 
ouders en leerlingen belangrijk blijft. 
De ouderraad wil in het voorjaar van 2020 weer een thema-avond organiseren. Gezocht wordt 
naar een interessant en aansprekend thema met een goede spreker. 
 
 

2. Leerlaag- Overleggen  
 
Er zijn op dit moment geen concrete punten vanuit de leerlagen die met de directie besproken 
moeten worden. 
 
Wel vraagt de ouderraad zich af wat de school concreet doet aan klimaat/energie en dan met 
name de bewustwording bij leerlingen. 
Vanuit de directie wordt aangegeven dat bij diverse vakken aandacht aan deze onderwerpen 



wordt besteed. Daarnaast vindt gescheiden afvalinzameling plaats en wordt in overleg met de 
gemeente ( i.v.m.  monumentstatus) gekeken wat er aan het gebouw kan worden gedaan. 
Tijdens het laatste brugklasfeest hebben we gebruik gemaakt van herbruikbare bekers in plaats 
van plastic wegwerp bekers om bewustwording te vergroten. Verder komt er een groot plastic 
afval project waar wij als school ook aan geen meewerken. 
 
 

3.  WVTTK 
 
Praktische zaken: 
Sinterklaas: mw. Potter van Loon stuurt het aantal benodigde letters door naar mw. E. van Holk 
 
Op 6 december wordt de school versierd voor de kerstperiode. Dit zal in de ochtend tussen 9.30 
en 10.30 gebeuren. Hiervoor zal de ouderraad via de klasse-ouders hulp van  ouders vragen. 
 
18 januari 2020: De ouderraad zal aanwezig zijn op de Open Dag 
 

 

Volgende overleg: 28 Januari 2020 

 

 
 
 



KALENDARIUM 

WEEK 49       

Maandag 02/Dec   Herkansingsdag 5 H/6VWO 

Maandag 09/Dec   DSD II Mondelingen 6 VWO in A016 
Dinsdag 10/Dec   Ib Examens t/m 13/12 in B027 

Donderdag 12/Dec   Brugklas kerstvoorstelling 
      Discovery Truck 

Vrijdag 13/Dec   Bos Meeting 
      Presentatie PWS Havo 5 

Maandag 16/Dec   Anwb workshop brugklassen B126 

      Anwb workshop 2e klas in verkeersbus op plein 
Dinsdag 17/Dec Ochtend Toneelstuk Frans 

      Anwb workshop 2e klas in verkeersbus op plein 
      Presentatie PWS Havo 5 

Woensdag 18/Dec   Presentatie PWS Havo 5 

Donderdag 19/Dec   Kerstbal 
Vrijdag 20/Dec   Roostervrij leerlingen 

WEEK 52       
Maandag 23/Dec 

kerstvakantie 

  

Dinsdag 24/Dec   
Woensdag 25/Dec   

Donderdag 26/Dec   

Vrijdag 27/Dec   
vrijdag  28/Dec   

      
WEEK 01     

Maandag 31/Dec   

Dinsdag 01/Jan   
Woensdag 02/Jan   

Donderdag 03/Jan   
Vrijdag 04/Jan   

 


