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Begin maart mocht de school de deuren weer openen voor de leerlingen. Met uitzonderling van de exa
menkandidaten waren de leerlingen ruim twee maanden niet meer op school geweest. Na zo’n lange tijd 
thuis was dit voor veel leerlingen een spannend moment. Voor docenten gold hetzelfde want menig do
cent had de lessen in de lockdown volledig vanuit huis gegeven. Daarom begonnen we de eerste dag met 
een mentordag: eerst maar eens even goed bijpraten en aandacht voor elkaar hebben. Inmiddels zijn we 
drie weken verder en is iedereen weer gewend. We zijn nog niet terug naar normaal. De restricties, met 
in de eerste plaats de anderhalve meter afstand, hebben grote ‘impact’ op het schoolleven. Zo is 5 dagen 
les op school voor alle leerlingen op dit moment helaas nog niet mogelijk. 

Er wordt veel gevraagd van de flexibiliteit van de docenten en de leerlingen. Dat kan simpele dingen be
treffen zoals langere looproutes vanwege het veiligheidsprotocol of eerder buiten gymmen, maar het kan 
ook over ingewikkelde zaken gaan zoals de organisatie van de examens en de toetsen als de helft van de 
leerlingen thuis is. Gelukkig denken er een heleboel mensen mee, in de school maar ook daarbuiten. We 
werken nauw samen met onze zusterscholen in Den Haag, Oegstgeest en Sassenheim. Twee weten im
mers meer dan één. En ook heeft de schoolleiding veel aan de feedback vanuit de ouderraad en de mede
zeggenschapsraad. We zien dat heel veel leerlingen meedoen aan het extra ondersteuningsprogramma. 
Verderop in deze Logmail vindt u daar meer informatie over. We krijgen goede reacties van de leerlingen 
op de steunlessen en trainingen. Fijn!

Besmettingen zijn uiteraard een zorg voor ons. Tot nu toe (u kunt het mij op hout horen afkloppen) valt 
het aantal besmettingen op school erg mee. Wel moesten meerdere docenten thuisblijven voor de op
vang van hun eigen kinderen. Wij hebben dit jaar enkele collega’s extra erbij om uitval op te vangen en ook 
voor de surveillance bij examens e.d. zijn extra medewerkers ingehuurd. 

In een situatie waarin alles anders is dan normaal, is het goed om van tijd tot tijd je pas in te houden voor 
reflectie en tevens de ruimte te nemen om vooruit te kijken en te plannen. Voor een dergelijk moment 
hebben wij met het volledige team een studiedag ingelast op maandag 19 april. Er zijn dan geen lessen. 

De examenleerlingen hebben hun laatste schoolexamens achter de rug. Er komt nog een ronde herkan
singen en daarna kan de focus volledig op het centraal examen worden gericht. In verband met het co
ronavirus zijn er meer tijdvakken voor de examens dan gebruikelijk. De examenleerlingen zijn hierover ge
informeerd. Ik wens onze examenkandidaten in deze laatste periode van voorbereiding heel veel succes!

U, beste ouders, wens ik veel plezier met het lezen van deze Logmail. Geniet van de vrolijke plaatjes en 
mooie verhalen van leerlingen en docenten. Pas op u zelf en blijf gezond, en voor volgende week: fijne 
Pasen. 

Jan Leuiken
rector
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SPANNENDE MOMENTEN
EN VOORUIT KIJKEN

VOORWOORD  |  JAN LEUIKEN
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ACTUEEL  |  OPEN DAG / AVOND

We kijken met een goed gevoel terug op een wervingsperiode die 

totaal anders verliep dan voorgaande jaren.

Meteen na de kerstvakantie begonnen we met de 
Online Open Avond, in februari gevolgd door de 
Online Open Dag.
Dankzij de creativiteit van onze medewerkers, 
maar vooral ook dankzij de input van onze leerlin
gen, konden we er een gevarieerd programma van 
maken.

Veel complimenten kregen we over het afhaal
moment van de Rijnlandstas, oftewel Tasjesdag! 
De leerlingen uit groep 8 mochten op 10 februari 
langskomen en kregen een Rijnlandstas met daar
in alle benodigdheden voor deelname aan de On
line Open Dag. De sneeuw die er die week gevallen 
was, zorgde voor een gezellige, winterse sfeer en 
de warme chocolademelk gaf een gevoel alsof je 
gezellig langs de ijsbaan stond!
Op 13 februari was dan de Online Open Dag en 
kregen de leerlingen uit groep 8 de kans om de 
school, het team en de leerlingen in actie te zien. 
Collega’s gaven leuke lesjes en Hidde en Olivia pre
senteerden de dag heel vakkundig! 
Wilt u de dag terugzien? Dat kan op het YouTu
bekanaal van de school.
Op 15 maart was de deadline voor inschrijving en 
alhoewel er nog steeds wel wat aanmeldingen 
binnenkomen, kunnen we heel tevreden zijn met 
het aantal nieuwe leerlingen dat naar het Rijnlands 
zal komen!
Er is sprake van een toename in leerlingen en dit 
betekent voor volgend jaar ook een extra brugklas!

INSTROOM 
NIEUWE LEERLINGEN

FIETS HIER 
RECHTDOOR 

HET PLEIN OP!

WELKOM LEERLINGEN 

OPEN 
DAG 

https://www.youtube.com/watch?v=tyAcMlQ8yM0
https://www.youtube.com/watch?v=tyAcMlQ8yM0
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  Martine Letterie

VOORLEESWEDSTRIJD
EN BEZOEK SCHRIJFSTER

ACTUEEL  |  BRUGKLASSEN

Onze sectie Nederlands heeft een leuk programma georgani-

seerd waarbij op vrijdagochtend 30 april a.s. de jeugdliteratuur-

schrijfster Martine Letterie naar het Theater Warenar in Wasse-

naar komt, voor een lezing over (één van) haar boeken over de 

Tweede Wereldoorlog. De schrijfster hebben we geboekt via de 

bemiddelingsorganisatie ‘De schrijverscentrale’ in Amsterdam.

Ook organiseren zij een voorleeswedstrijd voor of 
na de lezing van Martine Letterie in hetzelfde the
ater. Zie ook onze LinkedIn pagina.

VOORBEREIDING BEZOEK SCHRIJFSTER
Alle leerlingen uit de brugklas en een aantal leer
lingen van MYP2 van onze International School 
doen mee!  In groepjes van drie tot vijf leerlingen, 
lezen ze allemaal een boek van Martine Letterie. 
Het boek kan geleend worden in onze eigen me
diatheek of een andere bibliotheek. Bedoeling is 
dat iedereen het boek voor 23 april a.s. gelezen 
heeft. Ter voorbereiding bedenken alle leerlingen 
minimaal vijf open vragen, die ze op 30 april aan de 
schrijfster gaan stellen. Deze vragen gaan inhou
delijk over het boek, maar daarnaast kunnen de 

leerlingen ook persoonlijke vragen aan de schrijf
ster zelf stellen. 
Handig om pen en papier mee te nemen naar het 
theater, want de bedoeling is dat de leerlingen een 
verslag schrijven van hun interview. 
 
VOORBEREIDING VOORLEESWEDSTRIJD
• Leerlingen van klas 1A en 1B kiezen in de Ne

derlandse les een passage uit het boek, die ze 
spannend, interessant, ontroerend of bijzonder 
vinden. Ze formuleren waaróm ze juist deze 
passage hebben gekozen. 

• Leerlingen van klas 1C en 1D en MYP2DLL 
schrij ven een eigen gedicht over de Tweede We
reldoorlog. Thema is (on)vrijheid.

 
Tijdens de les(sen) Nederlands worden voorrondes 
van de voorleeswedstrijd georganiseerd. Op de 
dag zelf zullen de winnaars van deze voorrondes 
in het theater hun fragment of gedicht gaan voor
lezen.  De voorlezers hoeven trouwens niet per se 
de schrijvers van het gedicht te zijn.
In de klas wordt het voorlezen natuurlijk ook ge
oefend voorafgaand aan de wedstrijd. De docent 
Nederlands wijst de leerlingen op goede verstaan
baarheid, intonatie, leestempo etc. 
Met behulp van een beoordelingsformulier wordt 
bepaald wie het beste heeft voorgelezen. 
We hopen het lezen bij onze leerlingen op deze 
manier te stimuleren en hebben heel veel zin in het 
bezoek en de voorbereidingen hierop!

Sectie Nederlands

M L

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6778331617338396673
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TOETSING
ACTUEEL  |  SCHOOL

We hebben de tweede periode van het jaar afgesloten en begin-

nen nu aan de derde en laatste periode. Alhoewel we heel blij zijn 

dat de leerlingen weer om de dag op school zijn, is het nog steeds 

lastig om toetsen te geven, aangezien het niet mogelijk is om 

hele klassen op school te ontvangen.

Omdat we ervan uitgaan dat we de 1,5 meter regel 
op school nog wel enige tijd moeten handhaven, 
hebben we plannen uitgewerkt voor de afname 
van toetsen tot aan de zomervakantie. Voor de 
zomervakantie is er voor alle klassen (onder en 
bovenbouw) een toetsweek waarin voor elk vak 
een toets kan worden afgenomen. Verder maken 
we om organisatorische redenen een verschil in de 
manier van toets afname voor de onder en bo
venbouw.

AFNAME TOETSEN ONDERBOUW
Voor de onderbouw zijn er twee mogelijkheden:
• de toets wordt op school in de klas afgenomen 

op 2 verschillende momenten voor de A en B 
groep (versie A en B)

• de toets wordt op hetzelfde moment afgeno
men in de gehele groep met examnet: 1 groep in 
het lokaal en 1 groep achter de pc thuis 

AFNAME TOETSEN BOVENBOUW 
Voor de bovenbouw wordt zoals gebruikelijk een 
toetsrooster gemaakt waarin de gehele groep/klas 
de toets op school maakt. Het is de bedoeling dat 
alle leerlingen op het toegewezen uur de toets ko
men maken. Groep A komt naar school om de toets 
te maken en gaat daarna weer naar huis als het de 
lesdag van groep B is (of andersom). Consequen
tie is wel dat deze leerlingen niet het gehele lesuur 
ervoor en erna thuis kunnen volgen omdat zij naar 
school moeten reizen. Omdat wij de gymlessen 
buiten geven en de gymzalen als groot lokaal heb
ben ingericht kunnen de bovenbouw toetsen wor
den afgenomen in de 2 gymzalen.  Leerlingen kun
nen in het toetsrooster zien welke toetsmomenten 
er zijn en de docent zal duidelijk aangeven of er van 
dit moment gebruik wordt gemaakt.
Bovenstaande zal de nodige flexibiliteit van zowel 
de medewerkers als de leerlingen vragen, maar 
geeft wel de mogelijkheid om alle leerlingen in de 
derde periode te kunnen toetsen.
Natuurlijk houden we de berichtgeving nauwlet
tend in de gaten en zullen mogelijke versoepelin
gen van het beleid ook op school weer leiden tot 
aanpassingen.

5

O N L I N E - W O R K S H O P

Heb je al eens nagedacht over een studie in

Duitsland? Op woensdag 14 april van 15:30 tot

17:00 uur ervaar je meer over studeren in Duitsland

en de voordelen van een studie aan een Duitse

universiteit of hogeschool. Ook krijg je informatie

over orientatie- en financieringsmogelijkheden voor

PASCH-Schüler en taaleisen. Met al je vragen kun

je tijdens 'speeddates' terecht bij studenten-

ambassadeurs, die jou vertellen wat zij leuk vinden

aan hun studie in Duitsland en je tips voor jouw

studiekeuze geven.

Und weißt du, was deutsche Studierende meinen,

wenn sie über ihre „WG“ oder die „Immatrikulation“

sprechen? Dann gewinnst Du vielleicht sogar einen

Preis beim Quiz! 

De voorlichting vindt in het Nederlands en het Duits

plaats. Meld je graag voor 31 maart via de

volgende link aan:

https://forms.gle/NPoNsob7upCDznce7 

Mittwoch, 14. April 2021

15.30 - 17.00 Uhr

Deutsches Sprachdiplom

Volgende week vinden in de vierde klassen de mondelingen van ‘Das Deutsche 
Sprachdiplom’ (DSD) plaats.
Alle leerlingen in de vierde klas met Duits in hun pakket krijgen de mogelijkheid 
om het DSD Idiploma te behalen. Dit diploma is wereldwijd erkend en staat 
garant voor niveau B1 van het ERK.
In de zesde klas bestaat er zelfs nog de mogelijkheid om deel te nemen aan het 
DSD II examen, hiermee kun je zelfs in Duitsland studeren.
Zoals het aanbod op de flyer hiernaast laat zien, biedt het DSD ook veel mo
gelijkheden voor leerlingen om bijvoorbeeld met een beurs in Duitsland te stu
deren. Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator DSD, mevrouw 
Landa. 
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ACTUEEL  |  KABK

DE KUNSTKLAS 

  De nieuwe Kunstklas 
brochure

EEN SAMENWERKING PROGRAMMA MET DE KONINKLIJKE ACADEMIE  
VAN BEELDENDE KUNSTEN DEN HAAG

We lanceerden begin van dit schooljaar een frisse 
nieuwe Kunstklas brochure. Hierin ziet u hoe divers 
en leuk de lessen op de Kunstklas zijn. Van Keramiek 
tot Fotografie en van Textiel & Mode tot Interactive 
Media Design, krijgen onze leerlingen veel kansen om 
nieuwe werkvormen te leren en hun creativiteit uit te 
drukken.
Net als voor alle leerlingen op het Rijnlands, moeten 
ook onze Kunstklas leerlingen dit schooljaar veel ge
duld hebben in verband met alle Coronagerelateerde 
maatregelen.
Gelukkig gaat de Kunstklas door, maar omdat de Ko
ninklijke Academie van Beeldende Kunsten 50% min
der mensen in haar gebouw tegelijkertijd mag huis
vesten betekent dit, dat de fysieke lessen daar om de 
week plaats kunnen vinden. In de tussenweek krijgen 
onze leerlingen les via een Teams online Kunstklas les. 
Ondanks deze omstandigheid blijft iedereen erg po

sitief, is het gezellig en werken de leerlingen gewoon 
door binnen dit uniek extracurriculaire programma.
We zijn trots op hun positieve stemming. Ze zijn 
doorzetters! 
We houden u op de hoogte van hun eindtentoonstel
ling op de avond van 26 mei. Vanwege social distan
cing zal de expositie waarschijnlijk op een andere lo
catie dan het Academiegebouw plaatsvinden.
Trouwens, is uw zoon of dochter extra creatief maar 
heeft de Kunstklas in de Brugklas niet gevolgd? Het 
is soms mogelijk om in een later jaar met de Kunst
klas te beginnen, zolang het werk van de betreffende 
leerling een sterk niveau laat zien en hij/zij zeer en
thousiast en gemotiveerd is. De toelatingsgesprek
ken vinden in juni plaats.
Voor vragen over de Kunstklas kunt u contact opne
men met de coördinator van de Kunstklas, Kate Ro
yle: k.royle@rijnlandslyceumrlw.nl. 

https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/wp-content/uploads/2020/12/Kunstklas-brochure-.pdf
k.royle@rijnlandslyceum-rlw.nl
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JAARBOEK
Zoals ieder jaar verschijnt er ook dit jaar weer 
een jaarboek van het Rijnlands. Hierin kijken we 
terug op de activiteiten van het afgelopen jaar en 
op wat we hebben meegemaakt.
Bijzonder is dat we dit jaar met de hulp van me
vrouw Van der Hofstede en haar leerlingen in de 
eerste, tweede en derde klas, een speciale ‘inleg’ 
zullen maken. In dit gedeelte brengen leerlingen 
in beeld hoe zij het thuiswerken hebben ervaren.  
Het thema is dit jaar ‘open your mind’ en we 
hebben daarbij vooral veel aandacht voor bij
zondere ervaringen, hobby’s, vrijwilligerswerk, 
bijbaantjes, mantelzorg, maar ook is er aandacht 
voor meningen/ inzichten over zaken als black
livesmatter, metoo, duurzaamheid en het milieu. 
Daarnaast is er natuurlijk zoals altijd een centra
le rol voor de examenleerlingen, die allemaal een 
persoonlijk stukje schrijven waarin ze terugkij
ken op hun tijd op het Rijnlands.
Veel leerlingen hebben het jaarboek al besteld 
aan het begin van het jaar. Wie dat alsnog wil 
doen, kan terecht bij Carolien. 
De kosten bedragen €17,50.

JAARBOEK RLW 20202021

STEUNLESSEN
Op 22 januari ontving u van ons de brief over de 
steunlessen. Wat een enthousiasme, een groot 
aantal leerlingen heeft zich hiervoor aangemeld. 
De tijd was kort, het aantal aanmeldingen groot en 
er moest flink gepuzzeld worden om alles passend 
te krijgen. Een complexe puzzel, waar de heren van 
de BOsectie ons enorm bij hebben geholpen.
 Voor de invulling van de steunlessen hebben we 
een extern bedrijf, Lyceo, benaderd. Inmiddels zit
ten er alweer 4 van de 5 steunlessen van blok 1 
op. Daarna gaan we echter verder met een twee
de blok van 25 mei tot en met 25 juni. De secties 
wiskunde en Nederlands zullen in blok 2 (een groot 
deel van) de steunlessen voor eigen rekening ne
men. Voor de rest van het programma blijven we 
werken met Lyceo.
We krijgen naast veel positieve feedback, ook op
merkingen over wat beter zou kunnen. Daarmee 
blijven we continu aan de slag en we nemen de op
merkingen mee naar blok 2. 
Met het aanbieden van de steunlessen willen we 
onze leerlingen een extra steuntje in de rug geven 
om zo hun brede basis te versterken.  De lessen 

worden gegeven vanuit de leervraag van de leer
lingen zelf. Voor leerlingen die het moeilijk vinden 
om aan te geven waar nu de aandacht op moeten 
liggen bij de steunles, adviseren we om met de 
vakdocent in gesprek te gaan. Tijdens de steun
lessen kunnen de leerlingen een formulier vragen, 
waarmee ze hun vakdocent om input kunnen vra
gen. Uitgangspunt is echter dat de steunles er is 
voor de leerling en daarom verzoeken we de leer
lingen met klem om duidelijk aan te geven waar de 
behoefte ligt.
Er kunnen geen nieuwe aanmeldingen meer wor
den gedaan. Wel zullen we de leerlingen die zich 
voor blok 2 hebben aangemeld, maar geen steun
les kunnen volgen benaderen voor een alternatief. 
Zo doen we dit ook voor de leerlingen die zich heb
ben aangemeld voor blok I en niet zijn ingedeeld. 
Mocht u vragen en of opmerkingen hebben over 
de steunlessen dan kunt u dit met de mentor be
spreken. Dhr. De Laat (docent wiskunde) heeft de 
coördinatie van de steunlessen op zich genomen. 
Het emailadres SteunlesRLW@rijnlands.onmi
crosoft.com is nog steeds bereikbaar voor vragen.

steunlesrlw@rijnlands.onmicrosoft.com
steunlesrlw@rijnlands.onmicrosoft.com
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IF YOU CAN’T WALK, SURF!
This is a moving story. Figuratively but also literally. We live in 
dark times. But there are people out there who have been living 
in dark times since way before 2020. You think you have it bad 
because you can’t go out for a walk? There are 42 million peop
le who can’t walk at all, because they have a neurological disor
der that prevents them from moving freely. However, this is a 
story of hope, which moved me and I’m sure will move you too.
My family and I go surfing every summer. I love surfing, but 
it’s also really hard. You have to try to keep constant balance 
while waves crash against you. There is no time to think about 
your next move; your body has to react instinctively. 
One day we met a guy who also loves to surf. He was a doctor 
at a rehabilitation center for people with a neurological disor
der. Think of a brain hemorrhage or a stroke. On a beautiful 
sunny afternoon about 18 months ago, this doctor decided to 
grab his board and head out to the beach. On his way out, he 
noticed a young patient who looked depressed. On a whim he 
decided to take the patient surfing with him. And the most 
amazing thing happened… 
This patient could not walk or move properly. But the doctor 
noticed that when he put him on a board, the kid instinctively 
moved to keep his balance, using muscles he was not suppo
sed to be able to move! 
Why is this, you may ask? After a brain hemorrhage or stroke, 
many skills have to be learned again. You have to think about 

things that used to go automatically. Standard therapy is fo
cused on thinking and then doing. This is why movements 
tend to be clumsy and unsure. When you’re surfing, there’s no 
time to think. You are on the water, your only goal is to lie, sit 
or stand on the board. Patients have to use their automatic 
movements again, using a different part of the brain than the 
area which is damaged. The increases of activity in this part of 
the brain increases branching of nerve cells. Stem cells nee
ded for recovery are elevated in the blood stream and in later 
stages also around the damaged area. A foundation has been 
set up to study these effects further.
However, in the meantime, 50 people have participated in 
surfing therapy which the doctor has set up a program for. 
Participants go into the water in groups of 10, accompanied 
by 30 volunteers. None of the patients could walk before the 
therapy started. There was even one guy who couldn’t even 
pee standing up. Guess how many could walk after one week 
of therapy? That’s right, all 50 of them.
This story moved me because it portrays hope and considering 
the events of 2020 and 2021 I think we could all use a little 
hope in our lives. And 50 people who couldn’t walk and now 
they can, if that isn’t hopeful and inspiring I don’t know what is!!
These people have learned to move again and perhaps I have 
moved you to donate to this program. I, for one, have been 
moved to donate my time and will be volunteering this sum
mer. Thank you for your time!

ACTUEEL  |  TTO

TTO JUNIOR PUBLIC SPEAKING

As a TTO Department, we were incredibly proud, 
humbled and moved by our students’ contributions. 
Every single one of them managed to impress us: 
Taha El Atrash (2Bg), Armaan Monnink (2A), Han-
nah Leeuwenburgh (2Ba), Emilia Vocke (V4), El-
eanor Luijkx (G3A), Josephine Keijzers (A3B), Ele-
na Fokké (G3A), Roni Çiftçi (A3A), Frederieke Smit 
(G3A), Mark van Damme (A3B), Amy Bernoski 
(G3A) and Nicolaas van Koppen (A3A). 
It was a near impossible task for the judges to 
come to a decision, but – in the end – the following 
students won the competition: 

YEAR 2 TTO 
1st Place – Hannah Leeuwenburgh (2Ba)  8 8 8
2nd Place – Armaan Monnink (2A)  8 8 8 
YEAR 3 TTO
1st Place – Amy Bernoski (G3A)  8 8 8
2nd Place – Roni Çiftçi (A3A)  8 8 8
The Hidde de Groen Audience Award was won by 
Eleanor Luijkx (G3A).  8 8 8

Both Hannah and Amy represented our school at 
the regional round hosted by Het Stedelijk Lyce
um – College Zuid on Monday 8 February. Hannah 
did a fantastic job and Amy even managed to get 
through to the National Rounds and will compete 
on Tuesday 15 June 2021! 
You can read Amy’s wonderful and uplifting speech 
“If You Can’t Walk, Surf” here!
The TTO Team

On Thursday 4 February, twelve of our students participated in the RLW 
TTO Public Speaking Contest 2021. All students delivered wonderful 
speeches to do with the topic #AStoryThatMovedMe. There was a huge 
variety of topics: from feminism to sustainable energy to the Black Lives 
Matter Movement to education for all girls… and so on. 
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ACTUEEL  |  TTO

LOCKUMENTARIES

All students created impressive, welledited and 
touching lockumentaries in which the teachers 
were offered a glimpse of what happens on the 
other side of the screen. We appreciate how per
sonal and open all students were and would like to 
thank them for their effort. 

Some of the main advantages and disadvantages 
of online learning, according to the students are:

ADVANTAGES 
• You don’t have to wake up too early in the 

morning.
• You don’t have to bike through the rain.
• You can eat during your classes.
• You can manage your own time better.
• You get to spend more time with your family.

DISADVANTAGES
• You can’t see your friends.
• It’s tiring to stare at the screen all day.
• Every day feels the same…
• It is difficult to motivate yourself.
• There are too many distractions at home.

It was wonderful to see how much some of our 
students had grown over the past few weeks as 
well. As one of our students said in her lockumen
tary: 

Luckily, I did learn something from this experience. 
During this lockdown, I have really realized how much 
I enjoy the little things, like being with friends, go-
ing outside and watching a beautiful sunset. I really 
missed out on this while sitting at home. Thanks to 
this lockdown, I did learn to seize the day more, which 
I am very happy about!

Janine Ter Haar & Marije Haasnoot 

2A, 2B and 2C TTO created lockumentaries over the lockdown 

period. The students had to document their experiences during 

this unusual time in their life. They had to include how they felt 

about this second lockdown, what a normal day of remote les-

sons looked like as well as the advantages and disadvantages of 

online learning.
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GYMLESSEN NIEUWE STIJL
ACTUEEL  |  GYM

De huidige (corona) tijd vraagt veel creativiteit en flexibiliteit van 

leerlingen en medewerkers. Binnen het vak bewegingsonderwijs 

is dat niet anders. 

Allereerst geven we natuurlijk ook gymles aan hal
ve klassen. Dat is even wennen maar ook wel pret
tig. Je kunt net wat meer tijd en aandacht geven 
aan je leerlingen. 
Ook tijdens de gymles moeten we de 1.5 m af
stand regel hanteren. Dat is voor de kinderen ex
tra wennen, omdat ze hier bij hun sportclub geen 
rekening mee hoeven te houden. Maar op school 
geldt deze regel voor alle vakken, dus ook voor de 
lessen bewegingsonderwijs.  Bij de voorbereiding 
van de lessen houden de docenten hier rekening 
me.  Zo worden er bijvoorbeeld veel zachte knot
sen gebruikt, zodat de leerlingen elkaar kunnen 
tikken en daarbij toch de 1,5 m regel in acht kun
nen nemen.

BUITEN EN BINNEN
Waar we ‘normaal gesproken’ deze tijd van het 
jaar nog binnen gymles zouden geven is dat nu 
niet mogelijk. Althans niet in de gymzalen. Deze 
zijn ingericht als klaslokalen omdat er extra ruimte 
gecreëerd moest worden in verband met de 1,5 m 
regel. Vandaar dat we al eerder moesten uitwijken 
naar de sportvelden waar we altijd na de meiva
kantie en tot de herfstvakantie gymmen. In prin
cipe gymmen we daar nu iedere les tenzij het hard 
regent. Soms kan dat best fris zijn! Maar leerlingen 

kunnen en mogen zich daar op kleden. Gymmen in 
trainingsbroek en trui is nu toegestaan. 
Als het regent gymmen we niet buiten. Het is ook 
weer niet de bedoeling dat iedereen koud en nat 
wordt met alle mogelijke gevolgen van dien. In dit 
geval zoeken we een plek binnen in de school. Er 
staan bijvoorbeeld tafeltennistafels klaar in de 
aula. Er zijn matjes om te yoga ’en en we hebben 
materialen om een goede workout aan te bieden. 
Heel soms komt het zelfs voor dat een gymles 
in een gewoon lokaal wordt gegeven. Tijdens de 
toetsweek voor de bovenbouw werden een paar 
lessen in een klaslokaal gegeven en moest er cre
atief omgegaan worden met de mogelijkheden van 
een gymles in een klaslokaal.
Wat ook wel gedaan wordt, wanneer het veld bij
voorbeeld te nat is maar het niet meer regent is 
een wandeling met een workout.  Onze school 
grenst aan een mooi stuk groen. Het zou zonde 
zijn om hier geen gebruik van te maken. Op de fo
to’s is een MYP klas oefeningen doen.
 
Zo proberen we het beste ervan te maken en doen 
we onze uiterste best om de gymlessen binnen de 
mogelijkheden op een veilige en leuke manier vorm 
te geven. 
Sportieve groet, Sectie bewegingsonderwijs
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