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Beste ouders en leerlingen,

2020 was een turbulent jaar. Een jaar waarin we op school met grote onzekerheden en onverwach-
te situaties zijn geconfronteerd. In maart ging de school vanwege de ‘lockdown’ dicht en moesten we 
razendsnel omschakelen op afstandsonderwijs. Voor de examenleerlingen verviel het centraal eindex-
amen. Begin juni mochten de leerlingen in halve klassen weer naar school. De maatschappij deed een 
groot beroep op de flexibiliteit en creativiteit van de docenten. Aan de leerlingen werd een grote mate 
van zelfstandigheid gevraagd plus het vermogen om jezelf zittend voor een beeldscherm voor de lessen 
te motiveren. Dat was een pittige opgave. Door het thuiswerken werd er ook veel gevraagd van de ou-
ders. Na de zomervakantie is de school in wisselende mate met besmettingen van leerlingen en leraren 
geconfronteerd. Dat is spannend. Gelukkig worden we goed geadviseerd door de GGD en hoeven we geen 
klassen naar huis te sturen. 

Omdat we in de schoolleiding erg benieuwd zijn naar de manier waarop leerlingen deze periode beleven 
hebben we in een recente schoolleidingsvergadering leerlingen uitgenodigd. Het was een open en goed 
gesprek. Leerlingen legden uit dat deze tijd moeilijk voor hen is omdat veel leuke dingen in hun leven 
nu niet kunnen en de toekomst onzeker is. Ze vertelden dat school op dit moment de belangrijkste, zo 
niet enige, ontmoetingsplaats met leeftijdsgenoten is. Terugkijkend op de onlineperiode zeiden sommi-
gen heel eerlijk dat ze harder hadden moeten werken. Een aantal leerlingen gaf aan achter te lopen. Dit 
gesprek heeft de schoolleiding veel inzicht gegeven. Meer dan ooit is verbinding zoeken met leerlingen 
essentieel. We zijn bezig met een ondersteuningsprogramma voor leerlingen.  Daarvoor zijn voor de leer-
lingen met schoolexamens al afspraken gemaakt. 

We koersen nu richting einde jaar. Ook voor december geldt dat we de gebruikelijke activiteiten moeten 
omgooien. Zo zit het kerstbal er dit jaar helaas niet in. Om iedereen toch in kerstsfeer te brengen is de 
school mooi versierd en klinkt er in de pauzes kerstmuziek. Ook zorgen we op de laatste lesdag voor de 
kerstvakantie voor een gezellige traktatie. 

Ik bedank de leerlingen en ouders voor hun positieve inbreng en vertrouwen in het afgelopen jaar in de 
school. Ook de docenten en medewerkers verdienen een groot compliment. Zij zijn in de afgelopen peri-
ode van onzekerheid dag in dag uit trouw naar hun werkplek gekomen. Dit getuigt van een groot verant-
woordelijkheidsbesef voor de leerlingen en de school. 

Hopelijk brengt 2021 ons allen in rustiger vaarwater. Ik wens u, beste ouders, en jullie, beste leerlingen, 
alle goeds voor het nieuwe jaar en hoop dat 2021 iedereen gezondheid en voorspoed zal brengen!

Jan Leuiken
rector
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IN VERBINDING
MET LEERLINGEN

VOORWOORD  |  JAN LEUIKEN
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CLASSICS WEEK 
YEAR 1 & 2 GYMNASIUM TTO
In de week voor de herfstvakantie stond de Klassieke 
Oudheid centraal in klas 1A, 2A en 2Bg. De leerlingen 
leerden alles over de oude Grieken en Romeinen. Zo 
werd de dood van Julius Caesar onder de loep ge-
nomen, werden Trojaanse paarden in elkaar gezet, 
prachtige ontwerpen van Griekse vazen gemaakt en 
nog veel meer. Het was een week vol leuke activitei-
ten, waarin de leerlingen aan het einde van de week in 
toga en met de nodige attributen een Griekse trage-
die opvoerden. Dit allemaal in het Engels! Van Ajax tot 
Elektra en Medea… de Gymnasiasten maakten er een 
waar spektakel van. We hebben van het enthousias-
me van alle leerlingen genoten en zijn onder de indruk 
van jullie inzet.

HET RLW KLEURT PAARS 
11 december is Paarse Vrijdag, de dag van de seksuele en genderdiversiteit als motto. Als docenten en medewerkers hier 
op school hopen we dat leerlingen zich geaccepteerd voelen, wie of hoe ze ook zijn. Op Paarse Vrijdag laten we dat zien. 
De dresscode is paars, we versieren het atrium en het CB/LB zorgt in de pauzes voor muziek. Maar het gaat vooral om 
de boodschap van onderlinge solidariteit; die moet luid en duidelijk overkomen. Daarom krijgen de leerlingen in een 
van de eerste drie uren les over de gedachte achter Paarse Vrijdag. We kijken uit naar een paars feestje met een mooie 
gedachte erachter.
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SINTERKLAAS
Dit jaar was Sinterklaas een dagje eerder dan gebrui-
kelijk, namelijk op vrijdag 4 december.
De leerlingen in de brugklassen gingen samen met hun 
peters en meters en mentoren gedichten lezen en ca-
deautjes.
Ook kwam de Ouderraad-Piet weer langs en bracht 
voor alle OOP-medewerkers een letter mee.
De leerlingen in de tweede en derde klassen zorgden 
ervoor dat er ook aan de ouderen gedacht wordt, zij 
gingen aan de slag met gedichten en chocoladeletters. 
Deze werden aan de poort afgegeven bij een aantal 
verzorgingstehuizen in Wassenaar.
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S

  Sintactie klas 3

  Sinterklaas klas 1A
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ACTUEEL  |  RLW

DECEMBER 2020 IN 
EN ROND DE SCHOOL 

TELEFOONTASSEN
Om het telefoongebruik van leerlingen tijdens een les 
te ontmoedigen, vragen we al een aantal jaren aan 
de leerlingen om hun telefoon aan het begin van het 
lokaal in een daarvoor bestemde bak te leggen. Aan-
gezien het momenteel niet handig is om telefoons op 
deze manier te verzamelen, hebben we naar een al-
ternatief gezocht. We zullen alle lokalen gaan voorzien 
van zogenaamde telefoontassen, zodat de leerlingen 
hun telefoon in een eigen vakje kunnen leggen. 

9

VUURWERK
Op school hebben we met de leerlingen besproken, 
dat vuurwerk op het schoolterrein niet is toegestaan. 
In feite spreekt dit natuurlijk voor zich, ook gezien het 
landelijke vuurwerkverbod. We willen het echter toch 
nog even onder de aandacht brengen, aangezien over-
treding van het verbod tot strenge sancties zal leiden. 
In het uiterste geval kan overtreding leiden tot aangif-
te bij de politie en schorsing van school. Fijn wanneer 
u dit onderwerp thuis ook nog even met uw kind zou 
willen bespreken.

SCHOOLREIZEN 2020-2021
De schoolleiding heeft besloten om in het huidige 
schooljaar geen buitenlandse schoolreizen te organi-
seren. Op het ogenblik mag er niet gereisd worden en 
de situatie in het voorjaar is onzeker. De inzet is om 
zoveel mogelijk reizen naar volgend jaar door te schui-
ven. Dat zal niet in alle gevallen mogelijk zijn. We gaan 
dit per reis bekijken. 
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REIZEN IN DE KERSTVAKANTIE
ACTUEEL  |  REIZEN

Binnenkort breekt voor iedereen een welverdiende kerstvakan-

tie aan waar we hopelijk allemaal van kunnen genieten. Ook onze 

docenten en medewerkers zullen op vakantie gaan. De stichting 

Rijnlands Lyceum heeft het personeel uitdrukkelijk verzocht om 

het reisadvies van de overheid op te volgen. Wij willen u en uw 

gezin verzoeken dit ook te doen om er voor te zorgen dat onze 

schoolgemeenschap geen onnodig risico zal oplopen bij de start 

in het nieuwe jaar 2021. 

HET ADVIES VAN DE OVERHEID LUIDT:
Reizen naar het buitenland is een extra risico, ook 
deze winter en tijdens de kerstvakantie.
• Maak geen reizen, tenzij het noodzakelijk is.
• Vakanties en familiebezoeken zijn geen noodza-

kelijke reizen.
• Ook op vakantie gaan naar een tweede huis in 

het buitenland vormt een risico.

Mocht u toch naar het buitenland  afreizen dan 
vragen wij u de 10 dagen quarantaine regel in acht 
te nemen.  Deze quarantaine van 10 dagen wordt 
bij terugkomst dringend aangeraden. Dit zou 
dan ook betekenen dat u 10 dagen voor aanvang 
schooljaar moet terugkeren. Als u later terug komt 
en daardoor uw zoon/dochter niet naar school kan 
komen dan treedt de wet leerplicht in werking.
Voor de eindexamen leerlingen is het belangrijk te 
weten dat het schoolexamen op vrijdag 8 januari 
start.
We wensen u een mooie kerstvakantie.

TOETSWEEK BOVENBOUW LEERLINGEN
De toetsweek van de examenleerlingen start op vrij-
dag 8 januari. Voor de leerlingen duurt de toetsweek 
tot en met vrijdag 15 januari. Op maandag 25 janu-
ari starten ook de luistertoetsen voor de moderne 
vreemde talen  (zie schema hiernaast).

VWO Duits woensdag 3 februari 2021
 Engels woensdag 27 januari 2021
 Frans donderdag 28 januari 2021

HAVO Frans maandag 25 januari 2021
 Duits vrijdag 29 januari 2021
 Engels maandag 1 februari 2021

ACHTERSTANDSGELDEN
Gezien de bijzondere omstandigheden met Covid-19 heeft de overheid voor het onderwijs gelden beschikbaar gesteld 
om leerachterstanden weg te werken.  Een deel van deze gelden besteden we aan onze examenleerlingen. Naast de 
ondersteuning die onze collega’s al bieden en/of gaan bieden gaan we ook samenwerken met Lyceo (onderwijsonder-
steuning). Voor de examenleerlingen Havo 5 en VWO 6 wordt in dit kader extra examentraining aangeboden.   
De eerste schoolexamentraining is ter voorbereiding op SE-2. Deze vindt plaats op zaterdag 12 december a.s. van 
09:00 uur tot 17:00 uur op school. De inschrijvingen zijn inmiddels binnen en het is goed om te zien dat zoveel leerlin-
gen gaan deelnemen. 
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KERSTACTIVITEITEN 
BRUGKLAS

ACTUEEL  |  KERST

In de plaats van de jaarlijkse kersviering hebben de mentoren 

een leuk alternatief ochtendprogramma voor hun brugklassen 

bedacht.

THEMA ‘LICHT’
Samen met de peters en meters zal er eerst een 
kerstverhaal gelezen worden en vervolgens gaan 
de leerlingen creatief aan de slag en maken ze al-
lemaal een klein kunstwerkje met als thema ‘licht’.  
De leerlingen krijgen van hun mentor natuurlijk nog 
specifieke informatie. Aan het eind van de ochtend 

krijgen de leerlingen hun eigen werk in een lijstje 
mee naar huis. We sluiten de dag net als de hele 
school iets eerder af en gaan om half één met een 
lekkere traktatie de vakantie in!

NEWS FROM TTO
25 YEARS OF TTO AT THE RIJNLANDS 
LYCEUM WASSENAAR
As the Rijnlands Lyceum navigates through Covid-19, 
it is important to recognize a landmark anniversary. In 
2020-2021 the RLW celebrates 25 years of TTO and 
20 years of IB English. 
TTO was a new teaching method when the RLW set 
sail with bilingual education twenty-five years ago 
and was one of the first TTO schools in The Nether-
lands. This comes as no surprise as the RLW was and 
continues to be an innovative school with an interest 
in new teaching methods and international education. 
The current TTO and IB team proudly continues the 
tradition of TTO and IB at the RLW. The success of the 
past 25 and 20 Years continues to encourage us to re-
view and renew the program that we offer.
We look forward to sharing our anniversary celebra-
tion activities with you in future issues of the Logmail 
and The Magazine of TTO (MOTTO). 
If you would like to learn more about TTO at the RLW 
and see student work and activities, please go to the 
RLW website to find the latest copy of the MOTTO.

BACKERSHAGENLAAN 5, 2243 AB WASSENAAR, WWW.RIJNLANDSLYCEUMWASSENAAR.NL   

MAGAZINE OF TTO 

AUTUMN | WINTER EDITION 2020MOTTO
  Latest copy of MOTTO

https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/wp-content/uploads/2020/12/MOTTO.Autumn.Winter.2020-2021.pdf
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OPEN DAG APP RIJNLANDS 
LYCEUM WASSENAAR
De afgelopen weken kwamen de Wassenaarse basisscholen 

langs op het Rijnlands Lyceum en kregen zij een indruk van het 

schoolleven op een middelbare school.

CREATIEVE IDEEËN EN VERNIEUWING
Martin de Vries, afdelingsleider van de brugklas-
sen op het Rijnlands geeft aan blij te zijn dat de 
bezoeken van de basisscholen door konden gaan, 
aangezien dit voor de leerlingen uit groep 8 een 
moment is waarop zij de school op een reguliere 
schooldag kunnen ervaren.
In een jaar waarin veranderingen zich soms in rap 
tempo opvolgen en het schoolleven er net als de 
rest van ons dagelijkse leven toch best wel anders 
uitziet dan een jaar geleden, zorgt de huidige situ-
atie ook voor veel creatieve ideeën en vernieuwing.
Zo heeft het Rijnlands bijvoorbeeld gekozen voor 
de Open Dag App. Wanneer ouders of leerlingen 
deze app downloaden en vervolgens de naam van 
de school kiezen, blijven zij steeds op de hoogte 
van de meest actuele informatie met betrekking 
tot de Open Dag en de brugklas op het Rijnlands.

Ook is er dit jaar gezamenlijk met andere scholen 
uit de regio voor gekozen om de Open Dagen alleen 
toegankelijk te maken voor leerlingen uit groep 8, 
waarbij de leerlingen zich van tevoren opgeven via 
de Open Dag App of de website.
Bijkomend voordeel hierbij is dat het hierdoor ook 
mogelijk is om bij ieder kind naar specifieke inte-
resses te vragen. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen uit 
tweetalig onderwijs, gymnasium, techniek, sport 
en kunst. Zo krijgen alle leerlingen uit groep 8 die 
de Open Dag van het Rijnlands bezoeken een pro-
gramma op maat! 
Het Rijnlands vindt het belangrijk om ook de ou-
ders de mogelijkheid te geven de school te leren 
kennen. Voor ouders is er daarom een digitale 
informatie-avond op 7 januari. “Een persoonlijke 
rondleiding op een gewone schooldag geeft ech-
ter pas echt een goede indruk van de school”, zegt 
Martin de Vries. Naast zijn werkzaamheden als af-
delingsleider en docent Duits leidt hij nu dagelijks 
ouders rond door de school. Ouders krijgen infor-
matie, maar krijgen vooral een gevoel bij de school. 
Het Rijnlands hoopt weer veel leerlingen te mogen 
ontvangen op 16 januari en verwijst voor de meest 
recente informatie naar de Open Dag App!

ACTUEEL  |  UIT DE WASSENAARSE KRANT

070 511 04 00 | info@rijnlandslyceum-rlw.nl | rijnlandslyceumwassenaar.nl

DOWNLOAD DE GRATIS 
OPEN DAG APP 
EN KIES ONZE SCHOOL

Open Dag App

BESCHIKBAAR VOOR
iOS & ANDROID

TOESTELLEN

powered by

APPLE

ANDROID



COLOFON

Deze Logmail is een tweemaandelijkse uitgave 
van het Rijnlands Lyceum Wassenaar.
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  Wij wensen iedereen fijne 
kerstdagen, een gelukkig 
nieuwjaar en hopen dat 2021 
veel moois gaat brengen!
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