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Het zijn ingewikkelde tijden voor leerlingen en docenten. En ook de ouders zijn door het afstandsleren met 
een totaal nieuwe situatie geconfronteerd. Het is niet altijd makkelijk. Online met Microsoft Teams les
geven is een techniek die je moet leren. Ik weet dat dit voor menig docent een pittige opgave is geweest. 
Maar het lukt en dat is knap van de docenten. Ik vind het ook knap hoe leerlingen met deze moeilijke tijd 
omgaan. Er wordt veel meer dan normaal van de discipline gevraagd en de ‘workload’ is stevig. Ouders 
worden in deze tijd zomaar opeens in de lerarenrol geduwd. Ook niet eenvoudig. Dus om te beginnen een 
compliment! 

Vooruitkijken is momenteel heel lastig. Op dit moment, bij aanvang van de meivakantie, is nog niet duide
lijk of de scholen na de meivakantie weer open mogen of dicht moeten blijven. Deze onzekerheid maakt 
het plannen van de volgende periode moeilijk voor de schoolleiding.
Toch willen we heel graag duidelijkheid geven aan de leerlingen, de ouders en de docenten over hoe het 
na de meivakantie verder gaat. Daarover het volgende: op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 mei blijft 
het digitale lesrooster van kracht en geven de docenten online les. Dit betreft de eerste drie  dagen direct 
na de meivakantie. 
Op dat moment verwachten we duidelijkheid te hebben van de overheid over het open gaan of dicht blij
ven van de scholen en kunnen wij u laten weten hoe het verder gaat. 

Als het zo is dat de leerlingen vanaf 11 mei weer naar school mogen, dan zullen daar naar alle waar
schijnlijkheid voorwaarden aan verbonden worden, zoals de 1,5 meter afstand. De eerste week na de 
meivakantie geeft ons de mogelijkheid om daaraan en aan mogelijk andere richtlijnen te kunnen werken. 
Los van de vraag of de scholen wel of niet open gaan, spelen er natuurlijk ook nog andere vragen. Bijvoor
beeld over de bevorderingen aan het einde van het schooljaar. De bevorderingen zullen anders gaan dan 
onder normale omstandigheden. Hetzelfde geldt voor de determinatie van klas 1 naar klas 2. We hebben 
immers minder gegevens dan gebruikelijk. Dat vereist aanpassingen. Het is zeker niet de bedoeling dat de 
leerlingen alle “gemiste” toetsen gaan inhalen als ze weer naar school komen. Met de docenten gaan we 
na de meivakantie bespreken hoe we de bevorderingen en determinatie dit jaar het beste kunnen doen. 
Hierbij rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van dit schooljaar. 

De examenkandidaten is een categorie apart. Zij hebben dit jaar met veel onzekerheid te maken gehad. 
Gelukkig hebben we die onzekerheid kunnen wegnemen. Onze havo 5 en vwo 6 leerlingen hebben school
examen III afgerond, na de meivakantie kunnen ze herkansingen doen en in juni zijn er zogenaamde resul
taatverbeteringstoetsen. Voor sommigen kan de vlag nu al uit, maar 4 juni is het nationale feestmoment 
voor de geslaagden dit jaar. En natuurlijk hopen we op school weer mooie diplomauitreikingen te kunnen 
organiseren. 

Afsluitend: nog niet alles duidelijk, veel hangt af van de beslissingen van de overheid, maar we liggen – 
om in de Rijnlandse scheepstermen te blijven – nog steeds op koers, en zoals het in het schoollied heet, 
“zullen we het samen wel klaren”. 

Fijne meivakantie, vriendelijke groet,
Jan Leuiken, rector
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INGEWIKKELDE TIJDEN MAAR
NOG STEEDS OP KOERS

VOORWOORD  |  JAN LEUIKEN

 RLW Blogs met 
updates coronavirus

https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/blog/
https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/blog/
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Lars Perdigoa V6

Maud Weber H5

Roosje Nolet V6
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JAARGANG 16 - EDITIE           - WEEK           - 

Foto: Anton Overklift
Vorige week vrijdag kregen eindexamenleerlingen van het Rijnlands Lyceum Wassenaar een telefoontje van hun mentoren. Op basis van hun schoolre-
sultaten in het afgelopen jaar heeft een groot aantal van de eindexamenkandidaten hun schooldiploma inmiddels behaald en de vlag buiten gehangen! 
Leerlingen van het Adelbert College moeten nog even wachten op het verlossende telefoontje, dat staat gepland voor 4 juni aanstaande.
Op de foto: Bruno en buurmeisjes Berber hebben bieden de Herenwegschool bezocht en beiden het Rijnlands Lyceum VWO gevolgd. Ze zijn beiden ge-
slaagd en gaan het volgende schoolseizoen beiden naar Delft!
Het team van De Wassenaarse Krant feliciteert alle geslaagden!

Wethouder Schokker:

“Volhouden”

Pasen 2020De Stille Kracht en 

Duurzaam Doen

Dorpsgenoot: Leo Bellekom
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Geslaagd? Gefeliciteerd!
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Bruno Mazzola V6

Berber van den Berg V6

Uit: De Wassenaarse Krant, week 16, 15 april 2020

EINDEXAMENKLASSEN
Sommige leerlingen heb
ben de vlag al uitgehangen. 
Voor anderen is het nog 
even spannend. Er komen 
nog herkansingen en in juni 
volgen er nog resultaatver
beterstoetsen. 
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BRUGKLASSEN
Alhoewel de lespraktijk er nu heel anders uitziet 
en we de leerlingen op school ontzettend missen, 
ben ik ook ontzettend trots op het feit dat we er zo 
goed in slagen om contact te houden met elkaar.
Net als altijd vergader wekelijks met de brugklas
mentoren, al gaat dit nu natuurlijk digitaal. We 
nemen dan alle klassen door en daarnaast heb
ben we via de mentorenappgroep en de mail veel 
contact met elkaar.
Natuurlijk is er af en toe weleens iemand die niet 
in kan loggen, een microfoon die niet werkt of een 
wachtwoord dat vergeten is, maar over het alge
meen zie ik klassen die goed aan het werk zijn.
Dit jaar geen Dauwtrappen en Leidenweek, maar 
gelukkig wel diverse projecten en opdrachten, bij
voorbeeld in het kader van 75 jaar bevrijding. Ook 
heb ik begrepen dat sommige klassen ook digitale 
stadswandelingen en museumbezoeken gedaan 
hebben.
Naast de huidige brugklassen houd ik me ook be
zig met de instroom van de nieuwe brugklassen en 
had ik de afgelopen veel gesprekken met de mees
ters en juffen van de basisscholen over de leerlin
gen die naar het Rijnlands zullen komen. Ook deze 
gesprekken zijn allemaal digitaal.
In juni komen de nieuwe brugklassers kennisma
ken met het hun mentor en we hopen natuurlijk 
dat we dan weer open zijn.
We hebben een enorme stap gezet in de digitalise
ring van ons onderwijs en ik denk zeker dat we de 

ervaringen die we nu hebben opgedaan straks in 
de lespraktijk zullen opnemen.
Toch hoop ik zo snel mogelijk weer met de leerlin
gen en de collega’s in ons eigen schoolgebouw aan 
de slag te kunnen. Tot gauw!!

M. de Vries

ONDERBOUW
Allereerst willen we al onze mentoren, docenten 
en het zorgteam bedanken voor hun inzet, crea
tiviteit en geduld tijdens de eerste maand van het 
coronavirus.
We merken dat het met de lessen steeds beter 
gaat, maar dat er ook leerlingen zijn die op vakan
tiestand staan.
Achter de schermen hebben mentorenteams, vak
teams en het zorgteam veel contact met elkaar 
om te proberen iedereen op het Rijnlandse schip 
mee te laten varen op een zee die nog steeds erg 
woest is. 
Met de schoolleiding is het hard werken om alle 
openliggende scenario’s uit te werken zodat we 
wat het ook gaat worden na de meivakantie, goed 
van start kunnen met het Rijnlands.
Vanuit de ouders krijgen we veel lof en natuurlijk 
proberen we iedere les datgene wat niet goed 
loopt weer te verbeteren met elkaar.
Belangrijk hierbij is de communicatie. We hebben 

VANUIT DE AFDELINGEN 
ACTUEEL  |  SCHOOLLEIDING

  Kerry Campbell neemt 
werk mee naar huis van 
leerlingen 1A, 1B en 1C dat 
ze op afstand ingeleverd 
hebben.
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de indruk dat we hierin tot nu toe goed bezig zijn.
Iedereen veel wijsheid en sterkte gewenst en al
vast een fijne, welverdiende meivakantie.
We hopen natuurlijk dat we snel op school weer 
kunnen beginnen, maar wachten met spanning 
het bericht van de regering a.s. dinsdag af.

 
A. van Dam en J. van Benten 

INTERNATIONAL SCHOOL – RIJNLANDS LYCEUM
Het is inmiddels week 5, het lesgeven op afstand 
gaat goed, maar het duurt wel lang zo, en leerlin
gen en docenten zijn duidelijk toe om weer samen, 
normaal in de klas aan de slag te gaan.

R. Verloop

BOVENBOUW
De afgelopen weken waren inspirerend en span
nend. Inspirerend om te zien hoeveel er op het ge
bied van online lessen voor elkaar is gebokst door 
docenten en leerlingen en spannend omdat de 
resultaten van het laatste schoolexamen aan de 
eindexamenkandidaten bekend zijn gemaakt. In de 
herkansingsperiode van 6 tot en met 13 mei aan
staande kunnen de eindexamenkandidaten hun 

resultaten nog verbeteren en worden alle gemiste 
schoolexamens ingehaald. Het is een compliment 
aan de eindexamenkandidaten, dat ze hun focus 
en motivatie vasthouden en gaan voor het beste 
persoonlijke resultaat. Het is een heel apart eind
examenjaar maar de leerlingen gaan er positief 
mee om. 
In 4H, 4V en 5V gaan de online lessen over het al
gemeen heel goed. Aanwezigheid en inleveren van 
gemaakt huiswerk of opdracht is af en toe nog 
wat lastig maar ook dat gaat steeds soepeler. Wat 
ons de komende weken nog te wachten staat met 
betrekking tot de lessen online of op school en de 
afsluiting het schooljaar is afhankelijk van de be
slissing van de overheid. Mocht u algemene vragen 
hebben betreffende de jaarlagen 4 HAVO, 4, 5 en 6 
VWO dan kunt u deze altijd via uw klassenouders 
stellen. Zij zullen de vragen voorleggen aan het 
ouderraadlid dat verbonden is aan de betreffende 
jaarlagen. Vervolgens neemt het lid van de ouder
raad contact op met de afdelingsleider. 
We hopen dat u allen in goede gezondheid verkeert 
en een rustige meivakantie heeft. De leerlingen 
geven in de online lessen aan dat ze school missen 
en wij missen de leerlingen maar we moeten nog 
even geduld hebben.

  
H. Rietmeijer en A. van Dam

  Mentorenoverleg op 20 
april 2020. Er is een enorme 
stap gezet in de digitalise-
ring van ons onderwijs. 
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JAARBOEK 2019-2020
Zoals ieder jaar komt er ook dit jaar weer een jaarboek 
waarin we met elkaar terugkijken op het afgelopen 
schooljaar. Het thema is dit jaar ‘crossing borders’. Het 
jaarboek zal aan het einde van dit schooljaar verschij
nen, maar in deze Logmail vinden jullie alvast een ex
clusieve preview!
Veel leerlingen hebben het jaarboek al besteld, mocht 
je dat nog niet gedaan hebben, kun je zodra de school 
weer open is een exemplaar kopen bij het servicepunt. 
De kosten voor het jaarboek bedragen € 17,50.

VIDEOFILMPJE
In gesprek met burgemees
ter Leendert de Lange bij 
het Rijnlands Lyceum over 
het coronavirus en de ge
volgen. Kijk hier op YouTube.

WIE DOEN ER MEE?
W  Mr Anthony James
W  Floor Kees
W  Anna Yildirim
W  Ruben Dunnewolt
W  Luca Renes
W  Amy de Boer
W  Dris Rahouani
W  Carolien Van den Neste
W  Maria Guidera
W  Izzie & Femke Gerzon 
W  Willem Hergelink
W  Alicia Hofstra
W  Mar Stoel

2 0 1 9
2 0 2 0
JAARBOEK RLW   

CROSSING

BORDERS

Online is de Bibliotheek gewoon open! Dankzij de ThuisBieb kun je in deze periode gewoon 
doorlezen. En je kunt boeken lezen voor je boekenlijst, superhandig.

E-books lezen met de ThuisBieb-app
In de ThuisBieb-app staan 100 e-books voor iedereen. Dus ook als je géén lid bent van de 
Bibliotheek! Lees bijvoorbeeld ‘Trinkets’ van Kirsten Smith, in plaats van de Netflix serie te kijken. 
Of kies een van de andere mooie titels. De ThuisBieb-app is in elk geval beschikbaar tot en met 
10 mei. Kijk voor meer informatie op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb.

Voor iedereen
Wil je liever luisteren naar een boek? Download dan de LuisterBieb-app en kies een leuk luister-
boek uit. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de Bibliotheek. Ook kun je een boek uitzoeken 
voor school via het onderdeel Lezen voor de lijst. Kijk voor meer info op jeugdbibliotheek.nl.

Ben je lid van de Bibliotheek?
Dan kun je nog veel meer e-books en luisterboeken downloaden. Ook kunt je oefenen voor je 
theorie-examen voor je brommer-, motor- of autorijbewijs. Een overzicht van alles wat je kunt 
doen vind je op jeugdbibliotheek.nl.

ThuisBieb: 
e-books voor iedereen

THUISBIEB
Ebooks 1215 jaar.
Ebooks 1518 jaar.
Veelgestelde vragen.

https://www.linkedin.com/posts/rijnlands-lyceum-wassenaar_in-gesprek-met-burgemeester-leendert-de-lange-activity-6657958787892158464-aGhf/
https://12-15.jeugdbibliotheek.nl/lezen/thuisbieb.html
https://15-18.jeugdbibliotheek.nl/lezen/thuisbieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb/vragen.html
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ONZE PARTNERSCHOOL 
IN XIAMEN, CHINA

ACTUEEL  |  REDACTIE

CHINAREIS
Deze week ging onze partnerschool Tongan Nr 1 in 
Xiamen, China, na 10 weken weer open, en alleen 
voor de 6e klas die hun – een maand uitgestelde –
gaokao in juli moeten doen. Dat is het belangrijkste 
examen in China, dat bepaalt tot welke universi
teit of hogeschool je toegelaten wordt. Net als bij 
ons hebben de leerlingen in China online lessen en 
moest iedereen thuisblijven. De personen in witte 

pakken, natuurlijk met mondkapjes, zijn de docen
ten. In het gele tentje wordt de leerlingen de tem
peratuur opgenomen. 
Sinds wij onze uitwisseling, die van 919 april zou 
zijn, hebben moeten afzeggen, is er regelmatig 
contact met de rector en de docenten van Tongan 
Nr 1. Ze leven erg met ons mee en wensen ons het 
allerbeste.   

SCHOOLADVIESDIENST WASSENAAR
Het telefonisch spreekuur voor ouders in Wassenaar 
is geopend!
Homepage SAD.
SAD op LinkedIn.
Email: spreekuur@sadwassenaar.nl

https://www.sadwassenaar.nl/schooladviesdienst/scholen
https://www.linkedin.com/posts/kim-de-winter-9a043031_telefonisch-spreekuur-voor-ouders-in-wassenaar-activity-6651905237714112514-5K11
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Mijn utopia heet: ‘Mar-
stopia’. Het wordt be-
schermd met een speciale 
atmosfeer. Zo kunnen er 
geen virussen, raketten 
en ander aanval materi-
aal de stad bereiken. Als 
het toch richting Marsto-

pia komt, en eenmaal de atmosfeer heeft geraakt, 
smelt het en verandert het in water. 
De lucht van Marstopia is anders dan normale lucht. 
Deze lucht wordt altijd gecontroleerd. Het bevat altijd 
goede en frisse lucht.
Als je frisse lucht inademt, word je rustig en relaxed. 
Mensen hoeven niet bang te zijn om ziek te worden. 
De fabrieken in Marstopia zijn ook anders. Normale fa-
brieken laten een grijze rook wolk uit hun pijp, maar de 
fabrieken in Marstopia geven juist nieuwe frisse lucht 
uit hun pijp. Omdat er zulke goede lucht in Marstopia 
is, is het ook handig voor elektriciteit. Met luchtpane-
len kunnen wij lucht omzetten in elektriciteit. Overal 
zijn luchtpanelen: op huizen, gebouwen, vervoersmid-
delen, fabrieken, enzovoort.

ACTUEEL  |  LEERLINGEN

VAN ONZE BRUGKLASSEN

Hier in Marstopia maakt alles gebruik van de nieuwste 
technologie: auto’s, openbaar vervoer, beveiliging sys-
teem, elektrische apparaten, machines en nog meer. 
Door deze technologie kunnen wij minder energie ge-
bruiken, geen gevaarlijke straling veroorzaken en veilig 
te werk gaan.
Alle kinderen van Marstopia hebben ‘marspad’ voor 
school. Daar staan al hun boeken en schriften in. 
Dus voor hun, geen zware tas mee, maar alleen hun 
mars pad. De kinderen worden opgehaald door de 
school-drone. Die brengt de kinderen naar school en 
naar huis.
Vervoer in Marstopia is allemaal elektrisch. Auto’s, 
metro’s en ook drones. Drones is ook een transport in 
Marstopia. Zo wordt het niet te druk op de wegen.
Marstopia heeft overal robots die mensen helpen om 
hun werk makkelijker te doen in alle gebieden: trans-
portatie, school, fabrieken en ook thuis. Daardoor kun-
nen mensen meer genieten van hun leven 
In Marstopia moet iedereen respect voor elkaar heb-
ben. Hier zijn alle soorten religies welkom. Altijd vrede 
in Marstopia.

Voor het vak CGW van mevrouw Langereis maakten alle leerlingen uit de 
brugklas een werkstuk. Hieronder een stukje uit het werkstuk van Marcel 
Sutedja, B1A, over zijn Marstopia.   8 8 8 8 8 

JONGERENWERK WASSENAAR
Het jongerenwerk Wassenaar is er voor alle jonge
ren tussen de 10 en 23 jaar. Wij bieden o.a. coaching 
voor laagdrempelige enkelvoudige hulpvragen. 
Op het moment houden wij contact met jongeren 
via videobellen en online via social media. 
Maar anders komen wij thuis, op school, of kunnen 
wij ervoor kiezen om bijvoorbeeld tijdens een potje 
voetballen contact te leggen of gaan we iets drin
ken in het centrum. 
Juist door deze laagdrempelige manier van coa
chen kunnen wij jongeren bereiken om te werken 
aan bijvoorbeeld hun zelfbeeld, spijbelgedrag, ga
meverslaving, vragen over alles wat er komt kijken 
als je 18 jaar wordt, het helpen bij het vinden van 

een bijbaantje, sportclub. 
Het jongerenwerk heeft ook een nieuwe website 
hier kunnen jongeren/ouders heel veel informa
tie vinden over diverse onderwerpen als gaming, 
geld, liefde, online, gezondheid. Het team wat 
bestaat uit 4 jongerenwerkers, zijn allemaal HBO 
geschoold in Social Work en hebben allemaal de 
nodige ervaring met coaching. 
Jongeren/ouderen kunnen ons ook volgen op In
stagram en Facebook. Hier posten wij regelmatig 
dingen met o.a. tips om verveling tegen te gaan, 
workouts om fit te blijven en af en toe een chal
lenge. 
Voor onze contactgegevens bezoek onze website. 
Mvg Manon de Bruijn van het jongerenwerk 

https://www.bendrvoorjou.nl/wassenaar/
https://www.instagram.com/jwwassenaar/?hl=nl
https://www.instagram.com/jwwassenaar/?hl=nl
https://www.facebook.com/Jongerenwerk-Wassenaar-112732130388120/
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VIER THEMA’S
De vier thema’s voor V6 waren dit jaar de Apoca
lyps, Homo Technicus, Kunst in een koffer en Titel 
van een kunstwerk of songtekst als inspiratie. De 
34 leerlingen V6 hebben het hele schooljaar ge
werkt aan hun onderzoek en kunstwerk. Het on
derzoek is vastgelegd in hun logboek. 
Het meest gekozen thema de Apocalyps bleek een 
verrassend actuele. Een groot gedeelte van de 
leerlingen had dit thema nog maar net gekozen en 
deze aardbol werd geteisterd door grote bosbran

Digitale expositie Kunstvak
Het Rijnlands staat erom bekend dat veel leerlingen Kunst-
vak als eindexamenvak hebben. Ieder jaar levert dit prachtige 
kunstwerken en daarmee een mooie expositie op. Ook dit 
jaar zijn er weer mooie werken gemaakt door de examen-
kandidaten. Mevrouw Van der Hofstede heeft hierover een 
blog geschreven. Bekijk hier ook de digitale expositie die zij 
gemaakt heeft, zodat we toch nog kunnen genieten van de 
prachtige kunstwerken.

den, sprinkhanenplagen en nu een verstrekkende 
corona pandemie. Onze leerlingen bleken goede 
waarnemers en maakten intelligente, creatieve 
soms optimistische soms inktzwarte beschou
wingen, dachten na over oplossingen en maakten 
kunstwerken waarin zij laten zien dat zij creatie
ve en kritische wereldbewoners zijn. Het stemt 
hoopvol dat deze lichting eindexamenleerlingen 
met deze kritische houding en de onderzoekende 
en creatieve blik in de toekomst hun steentje gaat 
bijdragen in het wellicht oplossen van deze we
reldwijde problemen zoals milieuvervuiling, poli
tieke onrust en ziekte. Onderwerpen die die in hun 
kunstwerken aan bod komen. 
Zoals de man met het gasmasker in de animatie
film van Merel ons op een bord toont: ‘Save the 
world while you still can’. 

DIGITALE EXPOSITIE
Los van deze boodschap zijn er ook prachtige per
soonlijke verhalen, bespiegelingen over de (soms 
moeizame) verhouding van de mens met tech
niek gemaakt en grappige en mooie verhalen over 
reizen, muziek, verloren dromen en liefde verteld 
en serieuze kunstwerken over actuele problemen 
zoals corona, vervuiling en vluchtelingen gemaakt. 
Dit alles vormgegeven in veel verschillende tech
nieken zoals schilderen, tekenen, mode, makeup, 
fotografie, beelden in hout, afval en speksteen, 
collage, als GIFje, (animatie)film en linosnede. 
Al deze mooie kunstwerken staan nu ongezien te 
fonkelen in het tekenlokaal. Zonde: zij moeten ge
zien worden! Daarom deze digitale expositie zodat 
iedereen van deze kunstwerken kan genieten zo
als wij ook van hun hebben genoten. Veel plezier!

EINDEXAMENEXPOSITIE  
KUNSTVAK V6

ACTIVITEITEN  |  MEVR. VAN DER HOFSTEDE

Begin april zijn alle kunstwerken van kunstvak H5 en V6 op 

school ingeleverd bij de kunstvakdocenten mw Voorham en mw 

van der Hofstede met een mondelinge toelichting (op afstand!) 

van de leerlingen. Een bijzonder moment in bijzondere tijden. 

https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/blog/
https://www.facebook.com/pg/RijnlandsLyceumWassenaar/photos/?tab=album&album_id=1995973657213602&__xts__%5B0%5D=68.ARC4o63ZH4QT-U48uJsU8Hg6TgqEcA0XZ-0Go3aLYnY-TiIga-GmH8jYzi0ewZWlGg_127JaUJU_er7oUfg6SzMigh3daHnKrSR9udIvslNDqbznFjj_c2QQXVX4U78ruuGMP6VtxqwOtGXa6bZDEGBDjbymwapSkIH-cUHlAvNDrvaoIOnaTE18fBjJAhGRfbX6-EBxM06k7w69jUYpRfG_6MJRsLjD3CYgPNvZzM5DjQkWZ6soAWUn7xV1YCMhhJk8aPoCLwRRGn7-WFNIpUaWkQWejGGJRHQOaD1EIGO326-iA2UsUY8gH-9ltdVQ0yGVu7rUjnUlQHVejqgWmYYZovTnuthxTawVjHQ30ocp5JkM8QxdUr9jdObWtspM8zPSPviwC_KWzyk1PpuCbhtOhDJfBE5Wzmc502U2JSZLVeIJJBRb-aX3yZ9s3OlhbWiX7RrbSgooEPvJza2g&__tn__=-UC-R
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INDRUKWEKKENDE CREATIES
Voor het vak Muziek & Theater hebben de leer
lingen uit de eerste en de tweede klas deze week 
aan een leuke opdracht gewerkt. Ze moesten drie 
verschillende filmscènes kiezen en deze zelf door 
middel van een foto namaken. Uit de resultaten 
blijkt dat onze leerlingen ontzettend creatief zijn 

en ook nog eens een goed oog voor detail hebben.
Van helden als James Bond, Harry Potter en Zor
ro, Disneyklassiekers zoals Beauty and the Beast 
en The Lion King of populaire Netflix series, zoals 
Stranger Things... alles kwam voorbij. Hieronder 
een paar indrukwekkende creaties van de leerlin
gen.  8 8 8 8 8

ACTUEEL  |  LEERLINGEN

BRUGKLAS & 2E KLAS
MUZIEK & THEATER

Stranger Things

Stranger Things
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The teachers and pupils have used their creativi
ty to continue planning lessons that are CLIL and 
project based.
In Year 2 and 3 English TTO students have read 
and studied The Maze Runner and Animal Farm.
The Year 1 History students finalized the Ancient 
Greek unit by creating graphic versions of the Tro
jan Horse story.

I know that we would all prefer to be at school 
however I think that students and teachers can 
refect on this strange time with a feeling of pride 
and a job well done.
Above some examples from the comics about 
“The Legend of Troy” made by Armaan Monnink 
(1A, right) and Floor Kees (1B, left).
 8 8 8 8 8

YEAR 1 TTO-HISTORY
KEEP CALM.....

AND CARRY ON
ACTUEEL  |  TTO
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Deze Logmail is een tweemaandelijkse uitgave 
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Dit is de tweede extra uitgave vanwege de ont
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