
MELD JE AAN
VOOR DE

OPEN DAG 
RIJNLANDS

22 JANUARI 2022

GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, TWEETALIG EN INTERNATIONAAL ONDERWIJS

Excellente School
2019 . 2020 . 2021 

DOWNLOAD

OPEN DAG
APP



2 RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR

HALLO!

Wij zijn Varun en Justin en zitten in brugklas 1A. 
We willen jullie graag wat meer vertellen over 
onze school en hoe het is om in de brugklas te 
zitten.

Elke brugklas heeft een peter of meter. Onze 
meters zijn Emilia en Henriëtte en onze men-
tor is mevrouw Haasnoot. In de eerste weken 
doen we heel veel leuke dingen om je klas beter 
te leren kennen. We gaan naar de Vlietlanden, 
hebben een sportmiddag met alle andere brug-
klassen en de leerlingen van de International 
School én er wordt een heel leuk brugklasfeest 
georganiseerd. Het thema van ons feest was 
Hollywood!

Emilia, vijfdeklasser: elk schooljaar beginnen we met een leuk brugklasfeest, dat wordt 
georganiseerd door de peters en meters. Ik ben meter van klas 1A.

Brugklasteam: peters en meters

RIJNLANDS LYCEUM: AL 80 JAAR EEN WERELDSCHOOL!!!

Varun

Emilia

Justin
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OPEN DAG 
zaterdag 22 januari 2022
Je kunt je via de website van de school opgeven 
voor de Open Dag en wij zullen dan een pro-
gramma voor je samenstellen dat past bij wat jij 
interessant vindt. Heb je je niet aangemeld? Ook 
dan ben je van harte welkom!

INFORMATIE-AVOND VOOR OUDERS  
donderdag 13 januari 2022
Tijdens deze avond krijgen je ouders informatie 
over het aanbod van de school en is er de moge-
lijkheid om verschillende docenten te spreken.

INDIVIDUELE RONDLEIDING
Heb je bovenstaande momenten gemist en wil 
je de school toch graag bezoeken, dan kun je je 
ook samen met je ouders aanmelden voor een 
individuele rondleiding.

Jan Leuiken, rector: Het Rijnlands is een fijne school voor leerlingen en docenten. 
Dit komt door de goede sfeer, maar ook door het mooie schoolgebouw, het ruime school-
plein en de vele leuke activiteiten.

KOM OOK NAAR DE OPEN DAG OP ZATERDAG 22 JANUARI

  Dit is onze rector 
meneer Leuiken
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HET RIJNLANDS IS ER VOOR HET HAVO,  
HET ATHENEUM EN HET GYMNASIUM

HAVO
• Breed brugklasprogramma in de havo- 

atheneumklas
• Studiereizen in klas 2 en 4 
• Kunstklas op de kunstacademie
• Natuur, Leven en Technologie als extra  

examenvak 
• Pre-studeren op de hogeschool
• Model European Parliament (MEP)

ATHENEUM
• Nederlands en tweetalig
• Studiereizen in klas 2 en 4
• Kunstklas op de kunstacademie
• Wiskunde D en Chinees als extra examen-

vakken
• Pre-studeren op de universiteit

GYMNASIUM
• Gymnasium van nu: klassiek gymnasium  

in een modern tweetalig concept
• Latijn in de brugklas; Grieks vanaf de tweede
• Classics week
• Romereis
• Wiskunde D en Chinees als extra examen-

vakken

Malak, brugklasleerling: In de mentorles doen we leuke opdrachten en leren we dat we 
samen één zijn.

GRENZEN VERLEGGEN OP HET RIJNLANDS
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Kate Royle, docent Art & Design: De kunstklas biedt leerlingen een 
unieke kans om verschillende vaardigheden op te doen bij de lessen 
op de Koninklijke Academie in Den Haag.

HOE ZIET JOUW ONTDEKKINGSTOCHT ERUIT?

WANNEER KUN JE HET RIJNLANDS LEREN 
KENNEN?

Wanneer je een middelbare school kiest, wil 
je graag van tevoren een goede indruk van de 
school krijgen. Daarom organiseert het Rijnlands 
ieder jaar verschillende activiteiten waardoor je 
de school beter leert kennen.

Veel leerlingen uit Voorschoten en Wassenaar 
komen met hun klas naar het Rijnlands, maar 
de leerlingen van het Rijnlands bezoeken ook de 
basisscholen op locatie. 

Wil je meer informatie over onze brugklas? 
Download de Open Dag App in de Appstore of 
Google Play en kies vervolgens onze school.
Woon je niet in de buurt en wil je de school toch 
graag bekijken? Ga snel naar de groep 8-pagina 
op de website van de school en doe de virtuele 
tour.
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Sienna, vijfdeklasser: Ik raad alle brugklassers aan om in de tweede klas Chinees te kie-
zen! Het is leuk, bijzonder en je kunt er zelfs eindexamen in doen!

RIJNLANDS LYCEUM: EEN SUPERMOOI GEBOUW

HET RIJNLANDS BIEDT MEER

Meer bèta 
• Natuurkunde, biologie en wiskunde in de 

brugklas
• Scheikunde, natuurkunde biologie en wis-

kunde in klas 2 en 3
• Wiskunde D en NLT als extra keuze in de 

bovenbouw 
• Robotica als nieuw vakonderdeel

Meer Talen
• Chinees: Confucius Classroom 
• Native Engels: tweetalig onderwijs Inter-

national Baccalaureate
• Native Duits: Deutsches Sprachdiplom
• Native Frans: Diplôme en langue Française

Meer kunst
• Muziek en theater in de brugklas en de tweede
• Kunstklas
• Examenvak kunst
• Musical en Open Podium 
• Kunstveiling voor het goede doel

Meer Sport
• 4 uur gym in de brugklas
• Bij mooi weer buiten sporten
• Schooltoernooien en sportdag
• Skireis voor de liefhebbers
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Sandra Montoulives, voorzitter ouderraad: ‘Samen met ouders, leraren en de school leiding 
zetten wij ons als ouderraad in voor een school waarin jij je talenten kunt ontwikkelen en 
waar iedereen zich thuis voelt.’

BRUGKLASSERS IN ACTIE!

Het Rijnlands heeft oog voor elke leerling
• Elke klas heeft een mentor
• Korte lijntjes tussen leerling, mentor  

en afdelingsleider
• Veilig schoolklimaat met plek en aandacht 

voor iedereen
• Vertrouwenspersoon
• Coördinator sociale veiligheid

Het Rijnlands heeft de zorg goed geregeld
• Extra hulp voor leerlingen met leer-,  

gedrags- of gezondheidsproblemen
• Een deskundig dyslexieteam
• Aandacht voor weerbaarheid
• De schoolverpleegkundige voor gezond-

heidsvragen
• Een ZorgAdviesTeam
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Ed van der Weegen, docent wiskunde: Samen met de leerlingen van de brugklas en de 
internationale afdeling doen we mee aan de FIRST Lego League. Lijkt het je leuk om te 
programmeren en met robots te werken? Doe met ons mee!

WAT WORDEN JOUW LIEVELINGSVAKKEN?

DRIE VORMEN BRUGKLASSEN
• havo-atheneum
• atheneum TTO
• gymnasium TTO

TOELATINGSCRITERIA
Voor toelating tot het Rijnlands Lyceum Was-
senaar heb je van de basisschool één van de 
vol gende schooladviezen nodig:
• gymnasium-advies
• vwo-advies

• havo-advies
• havo/mavo-advies

• havo/vwo-advies

VAKKEN IN DE BRUGKLAS
Nederlandstalig programma
• Engels • Wiskunde • Biologie • Gym • Tekenen
• Geschiedenis • Aardrijkskunde • Nederlands  
• Frans • Muziek & Theater • Natuurkunde • ICT  
• Cultuurgeschiedenis van de godsdiensten
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Robin, brugklasleerling:  Ik vind het Rijnlands leuk omdat het er gezellig is. Je kunt ook 
kiezen voor TTO als je meer uitdaging wilt.

LEIDENWEEK BRUGKLASSEN

Tweetalig programma
• English TTO • Regular English • Mathe matics  
• Biology • Physical Education • Art • Geography 
• History • Nederlands • Frans  • Music & 
Theatre • Praktische Natuurkunde • ICT  
• Cultuurgeschiedenis van de godsdiensten 

Plus
• Latijn in de gymnasiumklassen 

TTO-AFTERNOON VOOR LEERLINGEN  
woensdag 2 februari 2022
Ben je benieuwd of tweetalig onderwijs iets 
voor jou is? Geef je dan via de website op voor 
de TTO-afternoon. Tijdens deze middag krijg je 
verschillende lesjes aangeboden, waardoor je 
een realistische indruk krijgt van het TTO.

TTO-INFORMATIE-AVOND VOOR OUDERS
woensdag 9 februari 2022
Tijdens deze avond geven onze leerlingen, 
oud-leerlingen en docenten informatie over hun 
ervaringen met tweetalig onderwijs. 
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Het Rijnlands is internationaler
• Engelstalig toneel in alle tweede klassen
• Met alle tweedeklassers naar Engelse 

partner scholen
• Model United Nations 
• Model European Parliament
• Public Speaking

Het Rijnlands gaat verder
• Naar Oxford en Cambridge in de tweede klas
• Naar Frankrijk, Duitsland of Italië in de vierde 

klas
• Chinareis met de leerlingen Chinees
• Uitwisselingen met scholen in Engeland 

Australië en Zuid-Afrika

Het Rijnlands is tweetalig
• Sinds 1995
• Junior TTO programma
• Senior TTO programma
• International Baccalaureate Engels als eind-

examen
• Teachers from England, Australia, France, 

Germany, Scotland, the US and Ireland

Citaat: Sophie, tweedeklasser: Op het TTO werk je vaak in groepjes, ook met leerlingen van 
de internationale afdeling.

GA JE MEE OP STUDIEREIS?
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Op het Rijnlands doe je meer dan alleen leren. 
We kijken naar jou als persoon en we vinden 
het belangrijk dat er voor iedereen een plekje is. 
Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan 
komt, waarin je gelooft, hoe je eruitziet en 
van wie je houdt, wij zijn één school waar we 
allemaal belangrijk zijn. Om dit te benadruk-
ken hebben leerlingen en medewerkers van de 
school onlangs de werkgroep RLW United School 
opgericht. 

Hoe doen we dat?
• We vieren Paarse Vrijdag
• We zetten ons in voor goede doelen
• We werken aan klimaateducatie

Hoe doen onze ouders dat?
• Zij zetten zich in als klassenouder
• Ze versieren de school met kerst
• Ze organiseren thema-avonden
• Ze dachten mee met het nieuwe schoolplan

Enkele hoogtepunten
• Tijdens MEP en MUN debatteren we over 

wereldproblematiek
• Rond Sinterklaas bezoeken we de ouderen 

in Wassenaar
• Via verschillende acties zamelen we geld in 

voor Local Heroes

Eva Kroese, docent Engels: Samen met mijn leerlingen organiseer ik nu alweer een paar 
jaar Paarse Vrijdag en laten we zien dat we je accepteren zoals je bent.

SAMEN ZIJN WE DE SCHOOL
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Gebouw
• Licht en ruim
• Studieplekken door de hele school
• Gezonde schoolkantine met ruim aanbod
• Moderne mediatheek met chromebooks
• Professionele toneelzaal voor lessen en voor-

stellingen
• Twee gymzalen en goede sportvelden

Het schoolplein
• Groen en gezellig 
• Veilige plek voor je fiets
• Kunstgrasveld om te voetballen
• Gezellige plekjes om te zitten en bij te kletsen

Milan, brugklasser: Vaak ga ik in de pauze gezellig met m’n vrienden naar buiten.

VOETBALLEN IN DE PAUZE



15 RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR

Je hebt in deze folder veel over onze school 
kunnen lezen. Maar... Kom vooral naar de OPEN 
DAG! Dan kunnen we je de school laten zien en 
kun je kennismaken met met docenten en leer-
lingen van het Rijnlands! Ook kun je op deze dag 
alle vragen die je hebt kwijt.

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar 
info@rijnlandslyceum-rlw.nl
Of neem contact op met meneer De Vries,  
hij is de afdelingsleider van de brugklassen: 
m.devries@rijnlandslyceum-rlw.nl

Martin de Vries, afdelingsleider brugklassen: Hopelijk heeft deze folder veel vragen  
beantwoord en zien we je op de Open Dag! Voor specifieke vragen neem gerust contact 
met mij op.

ZIEN WE JOU VOLGEND JAAR OOK OP HET BRUGKLASFEEST?
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T 070 511 04 00   E info@rijnlandslyceum-rlw.nl   W www.rijnlandslyceumwassenaar.nl   
I www.instagram.com/rijnlandswassenaar/?hl=nl

De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: bus 43 en 44 stoppen voor de deur.
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