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COMING SOON:
VAK ANTIE!

BIJZONDERE
BREUKLIJNEN
VOORWOORD | JAN LEUIKEN

Beste ouders en leerlingen,
Het schooljaar 2020/2021 loopt ten einde. Het was een schooljaar met bijzondere breuklijnen. In augustus 2020 begonnen we met alle leerlingen op school. Dat bleek te optimistisch. In december nam de
minister een rigoureuze maatregel: alle scholen moesten op slot. Onderwijs via Teams werd de norm
met als enige uitzondering de lessen aan de examenklassen. In maart had Nederland zich zodanig
hersteld dat leerlingen weer mondjesmaat op school mochten komen. Het dag-om-dag-rooster met
halve groepen deed zijn intrede. In juni was ook dat voorbij: alle leerlingen mochten weer tegelijk naar
school.
Elke van deze fases had zijn eigen protocol met dito looproutes en aanwijzingen in de school. De mondkapjes en zelftesten deden hun intrede. En we hebben wat af gecommuniceerd, want openheid van
zaken is in tijden van onzekerheid de beste remedie.
Kortom, een schooljaar met hordes. Het was af en toe knap lastig voor iedereen: bang zijn om besmet te
raken, het beu zijn om thuis te zitten, last hebben van beeldschermmoeheid en zin hebben om gewoon
weer eens lekker bij elkaar te zitten. We zijn op school niet van besmettingen gevrijwaard gebleven.
Sommige leerlingen, collega’s en ouders zijn behoorlijk ziek geweest. Maar gelukkig is iedereen ook weer
beter geworden.
Terugkijkend is mijn conclusie, het was niet makkelijk, maar positief was de saamhorigheid en de wil
om er het beste van te maken. En ook kan je zeggen dat we van dit schooljaar veel hebben geleerd. We
hebben onszelf vaardigheden aangeleerd waarvan we een jaar geleden nog niet eens wisten dat ze bestonden. Op afstand leren en presenteren is een vanzelfsprekendheid geworden. We kunnen dus best
wel een beetje trots zijn op onszelf. “We” betekent hier wij allemaal: de leerlingen, docenten, medewerkers, schoolleiding en ouders!
De aanstaande zomervakantie is dus echt verdiend. Ik hoop dat die voor iedereen fantastisch wordt!
Met beste groet,
Jan Leuiken
rector
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KUNSTKLAS
2020-2021
ACTUEEL | NIEUWE SCHOOLJAAR

Op woensdag 26 mei vond de jaarlijkse eindtentoonstelling van
onze Kunstklasleerlingen plaats op de Koninklijke Academie in
Den Haag.
PRIJZEN EN FELICITATIES
Applaus voor Alicia Hofstra en Sterre Hoving, die
allebei 6 jaar Kunstklas hebben gevolgd. Ook felicitaties voor Hristo Genchev (H3) en Amelie Schram
(A3C) die 3 jaar Kunstklas hebben voltooid. Daarnaast zijn de volgende prijzen gewonnen: Julie van
der Ros (1D) kreeg de Aanmoedigingsprijs. Zoia
Frigerio (1B) won de 1e prijs voor haar geweldige
dummy. Jana d’Engelbronner (1B) won de 2e prijs
voor haar prachtige dummy. De Academiedocenten waren dit jaar onder de indruk van onze leerlingen en vooral hun video’s vonden ze opmerkelijk.
Het was een mooie expositie van hun werken die
ze dit schooljaar hebben gemaakt. I.v.m. de coronamaatregelen mochten er niet te veel mensen
tegelijk in de galerieën zijn. Per leerling was er één
bezoeker toegestaan. Toch was het een leuke afsluiting van hun creatieve jaar! We zijn allemaal
trots op hun inzet en prestaties, vooral dit afgelopen jaar met zoveel beperkingen.
Een indruk van de expositie is via deze link te zien
kunstklas eindtentoonstelling mei 2021
K.Royle, docent

Sterre en Alicia: allebei 6 jaar Kunstklas gevolgd

88888

Amelie en Hristo: allebei 3 jaar Kunstklas gevolgd

88888

5 VWO DEED PRAKTIJKOPDRACHT VOOR BIOLOGIE
Nu alle leerlingen weer op school zijn, kon de sectie biologie ook de jaarlijkse praktijkopdracht door laten
gaan. Normaal gesproken gaan we met z’n allen naar Schelphoek, maar dit jaar hadden we een aangepast
programma.
Gewapend met grondboren, scheppen en jampotjes gingen onze biologen maandag 7 juni en dinsdag 8
juni het bos, de duinen en de veengebieden in om veldonderzoek te doen. Ze onderzochten onder meer het
voorkomen van de nachtegaal, probeerden relaties te vinden tussen de bodemsamenstelling en de diversiteit aan planten en bodemfauna en wisten een lijst met indicatorsoorten te controleren op bruikbaarheid.
Op maandagavond werd er, na een welverdiende pizza, nog in het lab gewerkt. Dinsdag presenteerden de
leerlingen hun resultaten. Alhoewel we hopen dat we volgend jaar weer op excursie naar Schelphoek kunnen, was dit een succesvol alternatief.
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VANUIT DE AFDELINGEN
ACTUEEL | SCHOOLLEIDING

ONTVANGST NIEUWE BRUGKLASLEERLINGEN
Op 30 juni komt onze nieuwe lichting brugklassers
naar het Rijnlands om kennis te maken met de
school, hun mentor en hun peter en meter.
Alle leerlingen zijn per klas uitgenodigd en worden
door hun peter/meter samen met de mentor op het
plein opgewacht.
Vervolgens gaan ze met elkaar naar een klaslokaal
om informatie te krijgen over het eerste schooljaar,
maar vooral om elkaar alvast een beetje te leren
kennen.
De brugklasmentoren vormen een vast team, maar
omdat we dit jaar met 6 brugklassen meer groepen
hebben dan vorig jaar, zijn we heel blij met de versterking van het brugklasmentorenteam door mevrouw Vletter en meneer Lodewijk!
Onderstaand een overzicht van onze mentoren en
de peters en meters.
We wensen onze brugklasleerlingen alvast heel
veel succes op het Rijnlands toe!
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De peters en meters van
2020-2021 staan klaar om
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ONDERBOUW
De tweede klassen zijn druk in de weer om het
schooljaar af te ronden. Er wordt hard gewerkt om
de overgang naar klas 3 te halen. Dan mogen ze
namelijk hun profiel gaan kiezen, zoals de derde
klassen inmiddels hebben gedaan.
Voor de leerlingen die twijfelen of wiskunde-B
bij ze past, is er op 8 juli de mogelijkheid om een
“profieltoets wiskunde” te doen. De ouders van de
leerlingen die dit betreft ontvangen hierover nog
bericht.
BOVENBOUW
De leerlingen uit 4 havo en 5 vwo bereiden zich
voor op de overgang naar de examenklas. Ook
4vwo zal de laatste toetsweek gebruiken om daar
waar het kan hun cijfers te verbeteren of op peil te
houden.
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KLASSEN 2021-2022 MENTOR

PETER/METER

PETER/METER

1A

Mw. Haasnoot

Emilia Vocke

Henriëtte Kettler

1B

Mw. Schoon

Fleur Dagelet

Philip Stretton

1C

Mw Langereis

Rozalie Smit

Mar Stoel

1D

Mw Vletter

Malou van der Heijden

Lotte Tjebbes

1E

Mw Van der Hofstede

Hristo Genchev

Sophie Hendriks

1F

Dhr Lodewijk

Eliya Aghaei

Nore Schakel
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BOVENBOUW — PROFIELWERKSTUK
Op dinsdag 25 mei en dinsdag 8 juni heeft 4 havo
een aanzet gemaakt voor het Profielwerkstuk.
Mw. De Forges, onze profielwerkstukcoördinator
heeft uitgelegd hoe het profielwerkstuk is opgebouwd en wat de belangrijke stappen zijn. Ze heeft
de leerlingen ook allerlei tips en ideeën gegeven
voor goede onderwerpen bij de diverse vakken.
De leerlingen hebben een eigen omgeving in MSTEAMS waar onder andere het materiaal te vinden
is dat de leerlingen nodig hebben, de handleiding,
de presentaties van de bijeenkomsten en een handige bronnenlijst. Onze mediathecaris, Mw. Terpstra heeft de leerlingen uitgelegd hoe ze veel tijd
kunnen besparen door niet in GOOGLE, maar vooral ook in het DEEPWEB te zoeken.
Voor veel eindexamenkandidaten was het donderdag 10 juni een mooie dag. De leerlingen die
nog niet geslaagd zijn, zijn inmiddels begonnen aan
het tweede tijdvak. De diploma-uitreikingen zijn op
dinsdag 6 juli ivoor 5 havo en woensdag 7 juli voor
6 vwo. Hierover volgt nog nadere informatie. Net
als vorig jaar gaat de uitreiking per mentorgroep.
Er is ook nog een derde tijdvak. De uitreiking voor
deze leerlingen zal op een apart moment plaatsvinden. Ook hier ontvangt u nog nadere informatie. We wensen iedereen heel veel succes met deze
spannende periode!
Voor alle andere leerlingen volgen nog 3 weken
tot aan het eind van het jaar. Voor nu nog even de
schouders eronder zodat iedereen met een mooi
overgangsrapport de vakantie in kan gaan!

IB INDIVIDUAL ORALS
Our May 2021 IB cohort successfully completed
their Individual Orals in February, right before the
Crocus Vacation. This “IO” is a brand-new assessment for the IB students who are partaking in the
IB English A: Language and Literature certificate
course. For the IO, the students are required to
engage in a 15-minute, orally-delivered critical
examination of two different works connected by
a Global Issue. The extracts are drawn from a work
that has been studied in IB (for example, selected
poetry by award-winning poet Carol Ann Duffy;
the award- winning play The Crucible by Arthur
Miller; the film The Hate U Give; a bundle of political cartoons by Liza Donnelly; as well as speeches
written and delivered by Michelle Obama. Just to
name a few).
As well, our students sat their only Paper exam
(due to corona-rules): the so-called Paper 1. This
textual analysis of an unseen text took place on
Monday, 10 May, in the middle of the May Break,
and counts a whopping 55%! We hope to hear on 5
July, how they did.
Ms Haasnoot and I are very proud of our pupils and
their dedication!
Deb Stout, IB Coordinator

BOEKEN INLEVEREN DINSDAG 13 JULI
Vanaf 9.00 uur inleveren van de boeken van
Van Dijk Educatie volgens onderstaand schema.
09.00-10.00 u
10.00-11.00 u
11.00-12.00 u

Alle 1e klassen
Alle 2e klassen
Alle 3e klassen
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12.00-13.00 u
13.00-13.30 u
14.00-14.30 u
14.30-15.00 u
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4 HAVO en 4 VWO
5 VWO
5 HAVO
6 VWO

The May 2021 Cohort
(split into smaller groups as
we still need to maintain
some social-distance!):

DRAAIBOEK 2021
EINDE SCHOOLJAAR
ACTUEEL | PLANNING

Het einde van het schooljaar is zicht! Onderstaand het overzicht
met daarin aandacht voor een aantal praktische zaken.

WOENSDAG 23 JUNI
Start toetsweek onderbouw + bovenbouw
WOENSDAG 30 JUNI
Vanaf 13.00 uur
Ontvangst toekomstige brugklassers
VRIJDAG 2 JULI
CITO Uitslag CSE II, 5 HAVO EN 6 VWO
MAANDAG 5 JULI
11.00-12.00 uur
Geslaagden tweede tijdvak tekenen diploma
DINSDAG 6 JULI
Afname 3e tijdvak tot en met 9 juli
Einde VP week onderbouw
Middag
Diploma-uitreiking Havo
WOENSDAG 7 JULI
Einde VP week bovenbouw
Ochtend en middag
Diploma-uitreiking Vwo
DONDERDAG 8 JULI
08.30-09.55 uur
Inhalen gemiste toetsen 3e periode
09.55-10.40 uur
Inhalen gemiste toetsen 3e periode
Voor 9.00 uur: Rapportcijfers inleveren
10.00-11.00 uur:
De onderbouw leerlingen halen bij de vakdocent
hun gemaakte toetsen op
11.00 -12.00 uur:
De bovenbouw leerlingen halen bij de vakdocent
hun gemaakte toetsen op
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De docenten zijn aanwezig in de volgende lokalen:
Mw. Blom
B103
Dhr. v. Benten
A110
Dhr. van Bergen
B126
Mw. Boissevain
B105
Mw. van Dijk
A022
Mw. Dooijewaard B216
Dhr. van Ettinger B216
Mw. de Forges
A024
Dhr. Hindmarsh
M016
Mw. Haasnoot
A020
Dhr. Keurentjes
B213
Dhr. Lodewijk
B205
Mw. Landa
A022
Dhr. de Laat
B204
Mw. Marin Escobar B203
Mw. van Noort
A023
Mw. Nieuwmans B016
Mw. O’Herne
B216
Mw. Porton
A107
Mw. van Rijn
B107
Dhr. Roelofsen
A106
Mw. Rimmelzwaan A024
Mw. Schoon
B016
Dhr. Sprokholt
B214
Dhr. Schreurs
A105
Mw. Stout
A020
Dhr. Steenvoorde B036
Dhr. van Vliet
B209
Dhr. Verburg
B107
Mw. Voorham
B036
Dhr. Visser
C015
Dhr. v.d. Weegen B204
Dhr. v.d. Werf
C004

Mw. Bemelmans
B107
Dhr. de Beer
B209
Mw. van den Berg M117
Dhr. Bouterse
B126
Mw. van Dam
B203
Mw. Erbé
A104
Dhr. Favier
A104
Mw. v.d. Hofstede B036
Mw. ter Haar
B036
Mw. Koppe
A025
Mw. Kroese
A021
Mw. Lommerlaars B209
Mw. Langereis
A024
Mw. van Leeuwen B057
Mw. Nijhof
B016
Mw. Van den Neste B105
Mw. Ogier
B104
Mw. van Otterloo A110
Dhr. Rahouani
C004
Dhr. Rikers
B214
Mw. Royle
B036
Dhr. van Sabben
A103
Mw. Sieters/Maier A025
Dhr. Serlie
B041
Mw. Schermers
M017
Dhr. Stuurman
A108
Mw. Tates
A016
Mw. Anic
M016
Dhr. de Vries
A022
Mw. de Vos
A022
Mw. Vletter
A021
Dhr. Weyland
B205

VRIJDAG 9 JULI
Promotievergaderingen H4, V4, H3 en V5
Nadat over een hele jaarlaag is vergaderd, bellen
de mentoren voor 18.00 uur waar nodig de ouders
om hen de uitslagen mee te delen (o.a. doubleren,
taken).
MAANDAG 12 JULI
Promotievergaderingen A3A, A3B, A3C, G3A, B1A,
B1B, B1C, B1D
Nadat over een hele jaarlaag is vergaderd, bellen
de mentoren voor 18.00 uur waar nodig de ouders
om hen de uitslagen mee te delen (o.a. doubleren,
taken).
DINSDAG 13 JULI
Promotievergaderingen 2A,2B,2C,2D, 2E,2F
Nadat over een hele jaarlaag is vergaderd, bellen
de mentoren voor 18.00 uur waar nodig de ouders
om hen de uitslagen mee te delen (o.a. doubleren,
taken).
Boeken inleveren: Vanaf 9.00 uur inleveren van de
boeken van Van Dijk Educatie volgens het schema
op p. 5.
WOENSDAG 14 JULI
14.00 uur tot 17.00 uur: Revisievergaderingen
Revisie uitsluitend bij cijferwijziging
12.00-15.00 uur: Taken
De docent maakt een afspraak met de leerling
voor het in ontvangst nemen van de taak. Deze
afspraak dient plaats te vinden voor de rapportuitreiking van donderdag 15 juli. De docent informeert de leerling over de inhoud van de taak. De
docent geeft de leerling het taakformulier (verkrijgbaar bij de afdelingsleider en het servicepunt).
Daarop staan vermeld:
• stofomvang
• wijze van aanpak
• te gebruiken boeken
• wijze van toetsing (schriftelijk/mondeling)
• moment van toetsing: uitnodiging voor de toets
wordt door de docent verstuurd. Standaard
brief op halen bij het Servicepunt.
DONDERDAG 15 JULI
CITO Uitslag CSE III, 5 HAVO EN 6 VWO
Promotiebijeenkomsten
8.30-9.00 uur Brugklassen:
B1A
lokaal A110
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B1B
B1C
B1D

lokaal B104
lokaal B105
lokaal B103

9.00-9.30 uur V4:
Dhr. van Bergen		
Dhr. van der Weegen
Mw. van Rijn		
Mw. Rimmelzwaan
Dhr. Roelofsen		
Mw. Koppe		

lokaal A020
lokaal A021
lokaal A022
lokaal A023
lokaal A024
lokaal A025

9.30-10.00 uur Tweede klassen:
2A
lokaal B016
2B
lokaal B203
2C
lokaal B204
2D
lokaal B205
2E
lokaal B104
2F
lokaal B105
		
10.00-10.30 uur H4 en V5:
H4 Dhr. Rahouani
lokaal A020
H4 Mw. Ogier		
lokaal A021
V5 Mw. O’Herne		
lokaal A105
V5 Mw. Porton		
lokaal A106
V5 Dhr. Weyland
lokaal A103
V5 Dhr. Favier		
lokaal A104
V5 Dhr. Schreurs
lokaal A105
V5 Dhr. Keurentjes lokaal A107
			
11.00-11.30 uur Derde klassen:
H3
lokaal B016
G3A
lokaal B103
A3A
lokaal B104
A3B
lokaal B105
A3C
lokaal B203
			
			
VRIJDAG 16 JULI
Afronding schooljaar door docenten en administratie
Uitreiking CSE 3

F I J NE
TIE!
VAK AN het
n
Team va s
Rijnland
Lyceum

MAANDAG 19 JULI
De medewerkers van het Rijnlands wensen alle
leerlingen en hun ouders een hele fijne vakantie toe!

CHINEES
OP HET RLW

中文

ACTUEEL | TALEN

Het is weer zover: de brugklassers kunnen kiezen of zij in de
tweede klas het vak Chinees willen volgen.
Online uitwisseling met
partnerschool Tong’an

EEN BIJZONDERE TAAL
Dit is een extra vak van twee uur in de week. Je
leert Chinees spreken, lezen, schrijven en verstaan, en je leert over China en de Chinese cultuur.
In de vierde klas kan je het als tweede moderne
taal in het gemeenschappelijke gedeelte van het

profiel kiezen, als profielvak in de profielen EM en
CM, en als eerste of extra vak in de vrije ruimte.
Vervolgens doe je eindexamen Chinese Taal en
Cultuur, zoals het officieel heet.
Waarom Chinees? Leerlingen vinden het leuk een
bijzondere taal te leren en meer over een heel ander land te weten te komen. Het is echt iets heel
anders dan onze bekende, westerse talen en culturen: met Chinees halen we Azië binnen de school!
De uitwisseling met onze partner school Tong’an
in Xiamen vormt dan ook een belangrijk onderdeel
bij de lessen Chinees. Normaal gesproken vinden
wederzijdse bezoeken plaats, maar dit jaar deden
wij een online uitwisseling. Leerlingen communiceerden met hun Chinese buddy en leerden veel
over culturele verschillen en overeenkomsten!
Chinees is geen gemakkelijke taal, en je moet het
aankunnen om in de tweede en derde klas dit als
extra vak erbij te hebben. Voordeel is dan wel dat je
iets leert dat niet veel mensen in Nederland kunnen!
Kijk hier voor meer informatie het introductiefilmpje
Chinees of kijk het filmpje van de Open Dag terug.

JAARBOEK 2020-2021
Bestellen kan nog!
Veel leerlingen hebben het jaarboek al besteld, maar mocht dit
nog niet zijn gebeurd, lever dan € 17,50 bij Carolien in en ontvang
het jaarboek van dit toch wel bijzondere schooljaar.
Het thema is dit jaar ‘Open your Mind’ en dat paste heel goed bij
het afgelopen schooljaar waarin we creatief en innovatief moesten zijn vanwege alle COVID-maatregelen, die zorgden voor steeds veranderende situaties.
De leerlingen van Kunstvak en Art hebben bijvoorbeeld een creatieve foto-impressie gegeven van hun online lessen en haalden hiermee zelfs de cover van het jaarboek dit jaar!
De examenleerlingen ontvangen het jaarboek bij de diploma-uitreiking en alle andere leerlingen krijgen het boek samen met hun rapport.
Heb je het boek nog niet besteld, doe het dan snel !
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DE EERSTE DAG VAN EEN NIEUW SCHOOLJAAR.....
daar leek de afgelopen week het meest op.
Voor het eerst in lange tijd weer een volle klas.
Leerlingen die elkaar weer in levenden lijve zagen.
Ondanks alle elektronische media moesten er toch behoorlijk wat verhalen worden uitgewisseld.
En net zoals op een eerste schooldag moesten ook de groepjes opnieuw worden gevormd.
Oude vriendschappen werden hernieuwd, nieuwe gesloten.
Misschien zelfs vriendschappen verbroken of ingewisseld.
Vanaf mijn kant gezien, een en al bedrijvigheid.
Aandacht voor de docent? Nauwelijks.
Die stoorde alleen maar. Vrienden zijn toch veel belangrijker dan schoolvakken.
Nou, even dan.
De eindsprint is begonnen.
Rienko van Bergen
Docent wiskunde

JOIN THEM!
JONGERENWERK WASSENAAR
SAMENWERKING RIJNLANDS MET
JONGERENWERK WASSENAAR
In Nederland voelt 8% van de jongeren zich chronisch eenzaam. Dat zijn gemiddeld 3 leerlingen per
schoolklas. Om ernstige gevolgen te voorkomen is
het belangrijk dat er op school aandacht is voor deze
jongeren. Op school, maar ook binnen de gemeente
Wassenaar, hebben we extra aandacht voor deze
jongeren. Heeft u het vermoeden dat uw zoon of
dochter zich alleen voelt? Maak het onderwerp bespreekbaar en denk samen na over mogelijkheden
om het gevoel van alleen zijn aan te pakken zoals

Join us, opgezet en uitgevoerd door Jongerenwerk
Wassenaar. De bijeenkomsten van Join Us zijn om
de week vanaf september a.s. en zoals de naam al
zegt het gaat om het verbinden met elkaar. Bij Join
us komen jongeren samen en leren ze zelfstandig
vriendschappen op te bouwen en te onderhouden.
Deelname is gratis. Heeft u of uw zoon/dochter zin
om kennis te maken met het project en de begeleiders, kijk dan op de Join us website.
Mocht u informatie willen over een gesprek met
uw zoon/dochter over dit onderwerp. In deze video
geven ervaringsdeskundigen tips.

Twee stills uit de video
van Join Us.
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GEWIJZIGDE PROCEDURE
BESTELLEN (DIGITALE)
LEERMIDDELEN VAN DIJK
ACTUEEL | LEERMIDDLEN

Leerlingen maken steeds meer gebruik van digitaal lesmateriaal.
Het waarborgen van privacy wordt daarmee steeds belangrijker.
Van Dijk Educatie – onze leermiddelenleverancier – gaat voor het
nieuwe schooljaar bij het bestelproces gebruik maken van ECK iD.
WAT IS ECK ID?
Het ECK iD is een uniek en sterk beveiligd nummer
waarmee een leerling geïdentificeerd kan worden
in de leermiddelenketen. Zo kunnen leerlingen met
minder persoonsgegevens inloggen bij en gebruik
maken van digitale leermiddelen.
WAT WIJZIGT ER VOOR U IN HET BESTELPROCES*
V.w.b. het bestelproces verandert het volgende.
Als een leerling leermiddelen gaat bestellen zal
gevraagd worden in te loggen met zijn/haar Somtoday account. Op deze manier wordt de bestelling
aan het ECK iD gekoppeld en dit zorgt ervoor dat
licenties op de juiste plek in Somtoday terechtkomen. Klik hier voor meer informatie.
Het volgende is zeer belangrijk:
1. Uw zoon/dochter moet over de inloggegevens
van zijn/haar Somtoday- account beschikken.
Dit is voor het bestelproces noodzakelijk.
2. Somtoday blijft beschikbaar in de zomervakantie. Leerlingen kunnen tijdens het bestellen
inloggen met hun Som account – gebruikersnaam = leerlingnummer. Mocht er om een
e-mailadres worden gevraagd: dan moet u het
school-e-mailadres van uw kind gebruiken:
leerlingnummer@rijnlandslyceum-rlw.nl.
* De inloggegevens voor Somtoday zijn voor nieuwe leer-

3. Als uw zoon/dochter het wachtwoord niet
meer weet, dan kan een nieuw wachtwoord
worden aangevraagd. Ook wanneer de school
gesloten is.
M.n. vanwege de toegang van leerlingen tot hun
digitale leermiddelen, verzoeken wij u nadrukkelijk
de Somtoday-inloggegevens van de leerling te gebruiken bij het bestellen.
Mocht u toch vastlopen tijdens het bestelproces,
dan wordt u gevraagd de bestelling op een andere
wijze af te ronden. Ik verwijs u hiervoor ook naar de
instructievideo’s op www.vandijk.nl

Na het afronden van de bestelling (anders dan
met Somtoday-inloggegevens), staat op de Persoonlijke Klantomgeving bij Van Dijk Educatie een
persoonlijke link klaar. Deze link heeft de leerling
nodig om zijn/haar digitale leermiddelen te kunnen
koppelen.

lingen (brugklas en hoger) schooljaar 2020-2021 pas bekend in de 1e week na de zomervakantie. Voor deze leerlingen is de bestelwijze zonder Somtoday-inloggegevens van
toepassing.
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Ongeveer een week voor de start van het schooljaar wordt de persoonlijke link ook nog per e-mail
toegestuurd naar het e-mailadres dat tijdens het
bestellen is opgegeven.

VASTSTELLING DEFINITIEVE JAARCIJFERS
EN EINDCIJFER IN BEVORDERINGS
VERGADERINGEN
De bevordering van de leerling vindt plaats op basis
van de definitieve jaarcijfers. Deze kunnen afwijken
van de in Somtoday getoonde doorlopende gemiddelden. Op deze gemiddelden kunnen wijzigingen en
correcties plaatsvinden, o.m. in verband met het in-

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

halen van toetsen. Aan de doorlopende gemiddelden
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in Somtoday kunnen geen rechten worden ontleend.
De definitieve jaarcijfers worden na de eindcontrole door
de docenten in de bevorderingsvergadering vastgesteld.
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UPDATE MUSICAL: INTO THE BOOKSTORE
Na 2 jaar repeteren, wat castwissels en drie keer een uitgestelde datum gaat het dan eindelijk gebeuren, onze musical: ‘Into the Bookstore’ gaat gespeeld worden op 8 en 9 juli 2021!
We hebben er heel veel zin in om een publiek kennis te laten maken met ons verhaal. Gezien de beperkende maatregelen, weten we nog niet hoeveel mensen we mogen en kunnen verwelkomen, maar
we hopen sowieso een aantal van onze leerlingen en ouders te mogen zien. Als u of jij graag wilt komen kijken, houd dan de social media en website van de school in de gaten.
Het verhaal gaat over een meisje dat in een boekwinkel werkt. Haar jongere zusje komt iedere zaterdag langs om lekker te gaan zitten lezen. Op een dag sluit Juul de winkel af en vergeet haar zusje
Teuntje, die in slaap is gevallen in een hoekje.
Teuntje wordt wakker van geluiden en er blijken allemaal personages uit de boeken te zijn gekomen.
Ze zijn niet allemaal even vriendelijk...
De liedjes zijn van de Beatles tot Dolly Parton en van Queen tot Lionel Richie, voor ieder wat wils dus.
Hopelijk zien we u/jullie bij de musical!
Marije Haasnoot en Karin van Leeuwen
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RIJNLANDS,
INTERNATIONALE SCHOOL
ACTUEEL | AGENDA

Het is bijzonder als een leerling de mediatheek op een dag tweemaal bezoekt, eerst voor een boek, maar de tweede keer, een uur
later, omdat hij verrast was dat de mediathecaris belangstelling
toonde voor zijn roots.
Zijn roots zijn belangrijk. Misschien ietsje belangrijker dan onze eigen roots, omdat hij uit een land
komt dat internationaal niet als land wordt erkend.
Toch is hij er opgegroeid en heeft hij er in bomen
geklommen, een bezigheid die hij hier mist. ‘Nederlandse kinderen klimmen niet vaak in bomen,’
zegt hij spijtig. Ik heb geprobeerd om me zijn land
voor te stellen. De naam heb ik even opgezocht,
omdat ik het niet makkelijk kon uitspreken. Met
heuvels zoals de heuvels waar ik zelf ben opgegroeid. Misschien zouden ook de bomen waar hij in
klom, me bekend voorkomen. En toch is zijn woordenschat rondom zijn afkomst anders dan onze
woordenschat rondom onze afkomst. Gecompliceerder. Maar allemaal zitten we op het Rijnlands,
als op een bootcamp. Om te groeien, om kennis en
vaardigheden te krijgen. We delen het Rijnlands,
ongeacht waar we vandaan komen. Het Rijnlands
is onze gemeenschappelijke deler. En hun springplank. We komen allemaal van ver: om te worden
geboren hadden we allemaal twee ouders nodig,
vier grootouders, acht overgrootouders, zestien
betovergrootouders, tweeëndertig bet-betovergrootouders, of volgens de officiële aanduiding:
oudouders. Na zo’n acht generaties verdwijnen
er echter bepaalde voorouders uit ons DNA en
dit aantal neemt in de volgende generaties snel
toe. Als we teruggaan naar de tiende generatie
voorouders zouden we nog van slechts ongeveer
de helft DNA hebben. En zo las ik ergens dat we
kennelijk allemaal het summum zijn van zijn van
2048 voorouders, meer waren er niet nodig om
ons DNA te vormen, ongeacht of deze voorouders
uit Wassenaar kwamen of uit landen met moeilijke uitspreekbare namen. Of dit wetenschappelijk
standhoudt is misschien niet eens zo relevant.
Hier lijken we allemaal op elkaar. We klimmen niet
allemaal in bomen, maar we klimmen wel allemaal
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op de schouders van 2048 voorouders. En hoewel
sommigen van ons onbekende heuvels missen,
delen we het ‘buiten’ in de pauze en de informatie
die je krijgt in de les. We zijn samen, ook in deze
moeilijke corona-tijd. Dat delen doet iets met je,
want op een dag ga je aan je klasgenoot, je leraar
of bibliothecaresse iets vertellen over gemiste bomen, waar je in je geboorteland in klom. Of over
de schouders van je 2048 voorouders waar je op
klom om er te mogen zijn. Op het Rijnlands, anno
2021. Als klasgenoten, schoolgenoten of collega’s.
Allemaal zijn we een beetje Rijnlands. Tijdens de
les, in de pauze en vooral als we beseffen dat we
hier iets over onszelf willen vertellen of over het
verre land dat we hebben achtergelaten, met zijn
geschiedenis en klimbomen. Of gewoon over voorouder nr. 2047 en voorouder nr. 2046, die jou mogelijk hebben gemaakt. We mogen er zijn op het
Rijnlands en we zijn er welkom!
M. Feticu, mediatheek

TTO & MYP THEME DAY
CELEBRATING INDIA
ACTUEEL | TTO

On Wednesday 9 June 2021, the Year 1 TTO and the MYP 2 students enjoyed the Theme Day, a day on which they celebrate the
fact that we are all global citizens and learn more about one specific country. This year’s theme was India.

In mixed group, the Year 1 TTO and the MYP 2
students enjoyed an active afternoon where they
completed an India-themed treasure hunt, Gond
Art, a quiz on the history and geography of India as
well as a game of cricket.
The afternoon was successful and it was great to
see the Year 1 TTO and MYP 2 students working
together with bright smiles on their faces.
Luckily, this was not just an observation made by
the teachers. Read the following comments by
Year 1 TTO and MYP 2 students to see how they
felt about this day:
• I really enjoyed to Indian theme day, especially the
treasure hunt because it was very fun and competitive. The idea of working with the TTO students was
also very creative. My teammates were funny and
cool. – Ahmad Akhdar, MYP2B
• I really enjoyed the Theme Day! The MYP students
were really nice and very smart. My favourite activity
was the treasure hunt. It was fun! – Hugo Beetsma, 1A
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• I really enjoyed this year’s theme day. Working with
the TTO students was an amazing experience. We
did great group work and they were extremely
friendly. – Manuela Campos, MYP2A
• The theme day was really fun and I enjoyed it. I especially liked the treasure hunt. I also really liked the
MYP kids. They were really nice! – Sophie de Geus,
1A
• I liked the activities very much and enjoyed working
with the TTO kids. I also made friends with them. –
Sparsh Murge, MYP2B
• I thought it was a very nice day! I liked the treasure
hunt the most, because I love to explore. The MYP
students were very kind. – Babette Hulsman, 1A
• I enjoyed and loved working with my team. We were
all active and participated equally. The activities
were also extremely entertaining. My favourite was
the treasure hunt. – Tejashree Varthi, MYP2A
• I liked the TTO theme day, because I had a lot of fun
meeting new people and doing new things. I especially enjoyed playing cricket and the treasure hunt,
because you really got to work as a team and get to
know each other better. – Kyla de Boer, 1B

GESLAAGD !!!
Op 10 juni zaten onze eindexamenleerlingen de hele dag naast de telefoon te wachten op
het hopelijk verlossende telefoontje van de mentor. Gelukkig konden we ook dit jaar weer
veel leerlingen laten weten dat ze geslaagd waren voor hun eindexamen.
We zijn ontzettend trots op onze eindexamenleerlingen, die een pittig jaar met veel beperkingen en aanpassingen achter de rug hebben en zich hier fantastisch doorheen geslagen
hebben. Van een paar leerlingen wisten we een paar foto’s te bemachtigen, gemaakt op het
moment dat ze net de uitslag gehoord hadden.
We verheugen ons op de feestelijke diploma-uitreiking op 6 en 7 juli.
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