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Beste ouders en leerlingen, 
 
We staan aan het begin van het schooljaar 2021-2022. De school is vanaf 23 augustus weer open. We 
zijn druk bezig met het treffen van alle voorbereidingen voor de ontvangst van iedereen op maandag 30 
augustus, de eerste schooldag. Dan worden de leerlingen verwacht om kennis te maken met hun mentor 
en hun klasgenoten en krijgt iedereen zijn lesrooster. De schoolfotograaf is er ook. Die gaat ervoor zorgen 
dat elke leerling en elke klas goed op de foto komt. 
Een nieuw schooljaar betekent ook nieuwe gezichten in de school. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats 
de nieuwe brugklassers op de havo/vwo afdeling en de nieuwe year 7 leerlingen in MYP 1. Ik heet hen 
en hun ouders van harte welkom op het Rijnlands Lyceum. We kunnen ook veel nieuwe docenten op het 
Rijnlands verwelkomen want de school groeit. Ik wens alle nieuwe leerlingen, ook degenen die in hogere 
klassen instromen, en de nieuwe collega’s een goede start! 
In de afgelopen twee schooljaren heeft het Coronavirus grote invloed gehad op de organisatie van de lessen 
en schoolactiviteiten. Helaas zijn we nog niet van het virus af. Gelukkig mag het voortgezet onderwijs wel 
volledig open zodat alle leerlingen elke dag naar school kunnen. Voor de beperkingen en voorzorgsmaatre-
gelen hebben we een protocol gemaakt. We hopen uiteraard dat er gedurende het schooljaar steeds meer 
kan zodat ook de schoolactiviteiten buiten de lessen weer volledig doorgang kunnen vinden. De toekomst 
zal het leren. We houden u via de Logmail en zo nodig aanvullende nieuwsbrieven op de hoogte.
Vorig schooljaar hebben de schoolleiding, docenten, leerlingen en ouders de ambities voor de periode 
2021-2025 in een nieuw schoolplan opgeschreven. Het heet ‘Vernieuwen in Verbinding’. Daar staat het 
volgende uitgangspunt in: 
Beste leerling, wij beloven jou, je ouders en elkaar dat wij ons best gaan doen om jou bij ons een heel fijne school-
tijd te geven. Je gaat je talenten verder ontplooien, je krijgt meer dan goed onderwijs en je voelt je veilig bij ons op 
school. Daar kun je op rekenen. Wij rekenen ook op jou; onze school is een werkgemeenschap waaraan iedereen 
bijdraagt. Als leerling doe je dit door jezelf te zijn en verantwoordelijkheid te nemen.
Dat lijkt mij een mooie ambitie om het nieuwe schooljaar mee in te gaan. Ik wens de leerlingen, hun ou-
ders en de medewerkers veel succes en plezier in schooljaar 2021-2022.

Jan Leuiken
rector
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EEN NIEUW SCHOOL-
JAAR VOL AMBITIES

VOORWOORD  |  JAN LEUIKEN

PROTOCOL COVID-19 BIJ AANVANG SCHOOLJAAR 2021-2022 

De situatie en regels betreffende de voorzorgsmaatregelen tegen Covid-19 zijn in grote lijnen gelijk 
aan die van het vorig schooljaar. De wijzingen ten opzichte van het protocol van juni 2021 hangen sa-
men met de toegenomen vaccinatiegraad van medewerkers en leerlingen. Dit betreft het onderwerp 
zelftesten, waarvoor de focus is komen te liggen op nog niet volledig gevaccineerden. De details hier-
over zijn te vinden in het ‘augustus protocol’ van het RLW. Dit wordt voor aanvang van het schooljaar 
aan de leerlingen en ouders gemaild. 
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INFORMATIE-AVONDEN
Om u als ouder goed te infomeren beginnen we het schooljaar altijd met verschillende informatie-avon-
den. Voor de brugklasouders is deze meteen in de eerste week, de rest van de onderbouw en de boven-
bouw volgen in de weken daarna. Tijdens deze avonden krijgt u specifieke informatie over de jaarlaag van 
uw kind en maakt u kennis met de mentoren.
Ook wordt er tijdens deze avond per klas of leerlaag een klassenouder gekozen. Om u een indruk te geven 
van hoe het is om klassenouder te zijn, heeft Femke Hemels een bijdrage geschreven over haar ervarin-
gen vorig jaar als klassenouder van de brugklas.

INFORMATIE-AVONDEN 2021-2022

Donderdag 02-09-2021 brugklas informatie avond
Dinsdag 07-09-2021 ouderavond klas 2 en 3 met mentoren
Maandag  13-09-2021 ouderavond bovenbouw met mentoren

Naast de algemene informatie-momenten is er ook de mogelijkheid om mentoren en docenten indiv-
idueel te spreken over uw kind. Dit kan tijdens de mentorspreekmiddagen en de tafeltjesavond. Meer 
informatie over de mentorspreekmiddagen van de brugklassen vindt u verderop in deze Logmail.

MENTORSPRREKMIDDAG / TAFELTJESAVONDEN 2021-2022

Dinsdag 21-09-2021 mentor spreekmiddag  
  (m.u.v. eindexamenklassen en brugklassen)
Dinsdag 02-11-2021 tafeltjesavond 1 onderbouw
Donderdag 18-11-2021 tafeltjesavond 1 bovenbouw 
Dinsdag 08-03-2022 tafeltjesavond 2 ob/bb

INDELING SCHOOLJAAR 2021-2022 

Het schooljaar is verdeeld in drie periodes en aan het eind van iedere periode krijgen de leerlingen een 
rapport mee naar huis. De cijfers op de drie perioderapporten vormen een doorlopend gemiddelde en aan 
het eind van het schooljaar ontvangen de leerlingen een eindrapport met hun jaarcijfers. Leerlingen en 
ouders kunnen de behaalde resultaten volgen via ons leerlingvolgsysteem Somtoday. 

Periode Van Tot en met
Trimester 1 30-08-2021  29-11-2021
Trimester 2 30-11-2021  21-03-2022 (onderbouw) *
 30-11-2021  29-03-2022 (bovenbouw)
Trimester 3 21-03-2022  28-06-2022 (onderbouw)
 29-03-2022  29-06-2022 (bovenbouw)

*het verschil bovenbouw / onderbouw komt voort uit de toetsweek voor de bovenbouw
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ACTUEEL  |  OUDERS

KLASSENOUDER?
WAT IS DAT?

WIE WIL? 
In september op de informatiebijeenkomst aan het 
begin van vorig schooljaar kwam weer de bekende 
vraag: wie wil er klassenouder worden van deze 
klas? Het bleef even stil. In mijn fantasie gingen 
er allerlei vragen door de hoofden van de aanwe-
zigen: klassenouder, wat houdt dat in dan? Is dat 
veel werk? En moet ik dat alleen doen? En help, 
moet ik dat nu met al die andere onbekende ou-
ders erbij gaan besluiten? En, als zich nog iemand 
meldt, moeten ze mij dan gaan kiezen!? Best on-
gemakkelijk. We verlieten de bijeenkomst zonder 
een klassenouder benoemd te hebben.
Zo gaat het volgens mij vaker. In de weken daarna 
meldt zich in de regel altijd nog wel iemand (zo ook 
ik). Toch is het fijner als op de avond zelf al de klas-
senouder bekend wordt. Meteen een gezicht bij 
de naam voor de mentor en de andere ouders. En 
meteen betrokken! Want het is een mooie manier 
om het reilen en zeilen van de school van dicht(er)
bij mee te maken. 
Nou dacht ik: wie weet helpt het als ouders al vóór 
de informatiebijeenkomst beter weten wat de rol 
van klassenouder inhoudt. Vandaar mijn bijdrage 
aan deze Logmail. 
Afgelopen schooljaar ben ik voor de tweede keer 
klassenouder geweest, ditmaal in de brugklas van 
mijn zoon. Wat zijn mijn ervaringen? In mijn ogen 
heeft de rol twee onderdelen. 

TWEE KANTEN
Het eerste is het overleg met de school namens 
de klas. Gedurende het schooljaar hebben de klas-
senouders van de brugklassen – helaas dit jaar via 
zoom – vier keer met de afdelingsleider en een ou-
derraadslid in het leerlaagoverleg gezeten. De on-
derwerpen en vragen die de ouders van elke klas 
vooraf via de klassenouder hadden aangedragen 
kwamen aan bod en de afdelingsleider vertelde 
over de ontwikkelingen in de leerlaag en bracht 
vragen vanuit school in om over mee te denken. Hij 
zorgde ook voor het gezamenlijke verslag dat aan 
alle ouders werd gestuurd. 
Het tweede onderdeel van de rol van klassenouder 
is het (met de mentor) organiseren van activiteiten 
voor de klas, zoals het gezamenlijke kerstdiner in 
de klassen in de onderbouw. Dit was afgelopen 
schooljaar natuurlijk nauwelijks aan de orde. Ik 
vond dat stiekem niet heel erg, mijn motivatie lag 
vooral in het bijdragen via het leerlaagoverleg. Een 
combinatie met iemand die juist de activiteiten-
kant leuk vindt was (in een “normaal” jaar) ideaal 
geweest.
Hoe dan ook: ik vond het weer leuk om als klas-
senouder bij de klas van mijn kind betrokken te zijn. 
Het maakt het middelbare schoolleven wat minder 
abstract. Ik wens alle klassen dit jaar weer goede 
klassenouders toe. 
Femke Hemels

,
+

SPECIALE BIJEENKOMSTEN VOOR ALLE NIEUWE LEERLINGEN 
De ouders van nieuwe leerlingen vraag ik bijzondere aandacht voor de volgende bijeenkomsten.

• De nieuwe leerlingen in de klassen 2 en hoger nodigen wij uit voor een kennismakingsbijeen-
komst met de afdelingsleider. Deze wordt gehouden op vrijdag 27 augustus van 13.00 – 14.00 uur.

• Voor onze brugklasleerlingen begint het schooljaar met een introductieprogramma.  
De ouders van alle brugklassers nodigen wij uit voor een bijeenkomst op donderdagavond  
2 september vanaf 19.30 uur.



J. Leuiken rector

J.M.E. Potter van Loon conrector

S. van Vliet conrector

A. van Dam   afdelingsleider 2 VWO, 2,3,4 en 5 HAVO

J. van Benten  afdelingsleider 2 VWO TTO en 3 VWO

M. de Vries  afdelingsleider brugklassen

H. Rietmeijer  afdelingsleider 4, 5 en 6 VWO

R. Verloop  Head International School

K. Campbell  Deputy Head International School
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De schoolleiding van het Rijnlands Lyceum Wassenaar is onveranderd en bestaat ook voor volgend jaar 
weer uit:
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ACTUEEL  |  SCHOOLJAAR 2021-2022

TERUG VAN VAKANTIE?

NEGATIEF REISADVIES (ROOD) EN SLECHTS 
NOODZAKELIJKE REIZEN (ORANJE) 
Kies je ervoor, tegen het reisadvies van het Minis-
terie van Buitenlandse Zaken in, toch naar zo’n land 
af te reizen, bespreek dit dan z.s.m. en nog vóór de 
start van de zomervakantie met je leidinggevende. 

VEILIGHEIDSRISICO’S (GEEL) OF GEEN (GROEN)
Naar landen met code geel of code groen kan ge-
reisd worden, ook als dat niet noodzakelijk is. En 
omdat vakantie wordt beschouwd als een niet 
noodzakelijke reis, kan je daarom in deze landen 
vakantie genieten.

TERUGREIS NAAR NEDERLAND
Reist u (terug) naar Nederland uit een land of ge-
bied met een oranje reisadvies door veel coronabe-
smettingen? Dan blijft u volgens de huidige richtlij-
nen 10 dagen thuis als u weer in Nederland bent (in 
thuisquarantaine).
Deze quarantaineplicht geldt ook voor reizigers 
met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs. Met een 
coronatest op dag 5 kunt u de duur van het thuis-
blijven verkorten. Kijk hier voor de actuele afspra-
ken.

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar volgt het reisadvies van het Ministerie van Buiten-

landse Zaken. Voor de meest actuele informatie, raadpleeg de website Nederland 

wereldwijd en/of download de reisapp van Buitenlandse Zaken. Er zijn verschillende 

reisadviezen.

ACTUEEL  |  SCHOOLLEIDING

SCHOOLLEIDING 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland
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RIJNLANDS LYCEUM  
KLAS/GROEP MENTOR AFDELINGSLEIDER

Brugklasafdeling  De heer de Vries
B1A Mevrouw Haasnoot
B1B Mevrouw Schoon
B1C Mevrouw Langereis
B1D Mevrouw Vletter
B1E Mevrouw v.d. Hofstede
B1F De heer Lodewijk

2e Klassen  De heer van Benten
2A De heer Bouterse
2B Mevrouw ter Haar
2C Mevrouw van Otterloo

2e Klassen  Mevrouw van Dam
2D De heer de Laat
2E De heer van der Werf
2F Mevrouw Hermans

HAVO afdeling  Mevrouw van Dam
H3A Mevrouw Nieuwmans
H3B De heer van Gilst
H4 De heer Rahouani
H4 Mevrouw Rimmelzwaan
H5 Mevrouw de Forges
H5 Mevrouw Geuke

VWO afdeling  De heer van Benten
G3A Mevrouw Bemelmans
A3B/G3B Mevrouw Kroese
A3A Mevrouw van Noort
A3C De heer van Sabben
A3D Mevrouw Stofmeel

VWO afdeling  Mevrouw Rietmeijer
4 Atheneum De heer van Bergen
Gymnasium De heer van der Weegen
 Mevrouw van Dijk

ACTUEEL  |  INDELING

KLASSENINDELING 
2021-2022 
& INDELING MENTOREN
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 De heer Sprokholt
 De heer Roelofsen
 Mevrouw Koppe

  Mevrouw Rietmeijer
5 Atheneum Mevrouw O’Herne
Gymnasium  Mevrouw Porton
 De heer Weyland
 De heer Favier
 De heer Schreurs
 Mevrouw Hoogcarspel

  Mevrouw Rietmeijer
6 Atheneum  De heer Stuurman
Gymnasium  Mevrouw Landa
 De heer Keurentjes
 Mevrouw Boissevain
 Mevrouw Erbé
 Mevrouw van Rijn

INTERNATIONAL SCHOOL  
KLAS/GROEP MENTOR AFDELINGSLEIDER

  Mevrouw Campbell
MYP 1A Mevrouw van Leeuwen
MYP 1B Mevrouw Seijger
MYP 2A Mevrouw van den Berg
MYP 2B Mevrouw Hazeu
MYP 3A Mevrouw Hendriksen
MYP 3B Mevrouw Anic
MYP 4 Mevrouw Marin Escobar
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2021-2022 
EERSTE SCHOOLDAGEN

ACTUEEL  |  AGENDA

MAANDAG 23 AUGUSTUS

Start secretariaat (vanaf deze dag is de school weer te bereiken)

VRIJDAG 27 AUGUSTUS

• 13.00-14.00 uur  Ontvangst nieuwe leerlingen uit de lagen twee en hoger

MAANDAG 30 AUGUSTUS

• 9.15-10.45 uur   Afname taken/PTA toetsen
De betrokken leerlingen hebben bij het rapport een formulier ontvangen van de mentor, met de aanvangstijd van 
het schriftelijk examen. Mondelinge examens worden door de docent en leerlingen op deze dag afgesproken.
• 10.30-16.30 uur  Ontvangst leerlingen door mentoren en schoolfotograaf

Roosteruitreiking aan alle leerlingen + groepsfoto en individuele foto’s 

10.30 UUR  – 6 VWO EN 5 HAVO

6 VWO lokaal A022 Mevrouw Landa
6 VWO lokaal B105 Mevrouw Boissevain
6 VWO lokaal A104 Mevrouw Erbé
6 VWO lokaal A108 De heer Stuurman
6 VWO lokaal B214 De heer Keurentjes
6 VWO lokaal B107 Mevrouw van Rijn
5 Havo lokaal B216 Mevrouw Geuke
5 Havo lokaal A023 Mevrouw de Forges

11.30 UUR  – 5 VWO

5 VWO lokaal A107 Mevrouw Porton
5 VWO lokaal B203 De heer Weyland
5 VWO lokaal B216 Mevrouw O’Herne
5 VWO lokaal A103 De heer Favier
5 VWO lokaal A105 De heer Schreurs
5 VWO lokaal A016 Mevrouw Hoogcarspel

12.30 UUR  – BRUGKLASSEN

B1a lokaal A020 Mevrouw Haasnoot
B1b  lokaal B016 Mevrouw Schoon
B1c lokaal A025 Mevrouw Langereis
B1d lokaal A021 Mevrouw Vletter
B1e lokaal B016 Mevrouw van der Hofstede 
B1f lokaal A023 De heer Lodewijk
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13.30 UUR  – 4 HAVO EN 4 VWO

4 Havo lokaal A024 Mevrouw Rimmelzwaan
 lokaal B104 De heer Rahouani
4 VWO lokaal A022 Mevrouw Koppe
 lokaal A106 De heer Roelofsen
 lokaal B214 De heer Sprokholt
 lokaal B205 De heer van Bergen
 lokaal A024 Mevrouw van Dijk
 lokaal B103 De heer van der Weegen

14.30 UUR  – 2E KLASSEN

2a lokaal B203 De heer Bouterse
2b lokaal A020 Mevrouw ter Haar
2c lokaal A110 Mevrouw van Otterloo
2d lokaal B204 De heer de Laat
2e lokaal B104 De heer van der Werf
2f lokaal A216 Mevrouw Hermans

15.30 UUR  – 3E KLASSEN

H3A lokaal B016 Mevrouw Nieuwmans
H3B lokaal B105 De heer van Gilst
G3A lokaal B107 Mevrouw Bemelmans
A3A lokaal A022 Mevrouw van Noort
A3B/G3B lokaal A023 Mevrouw Kroese
A3C lokaal A103 De heer van Sabben
A3D lokaal A106 Mevrouw Stofmeel

DINSDAG 31 AUGUSTUS

Eerste lesdag; lessen tot 12.30 uur 

DONDERDAG 2 SEPTEMBER

• 19.30-21.00 uur  Ouderavond brugklassen 

VRIJDAG 3 SEPTEMBER

• Vanaf 12.30 uur  Mentormiddag 4H en 4V
• Middag  Sportmiddag brugklassen

MAANDAG 6 SEPTEMBER

• Lessen tot 12.30 uur

DINSDAG 7 SEPTEMBER

• 19.30-21.00 uur  Ouderavond klassen onderbouw. Tijdens deze bijeenkomst vindt ook de benoe- 
   ming van de klassenouders plaats. 

MAANDAG 13 SEPTEMBER

• 19.30-21.00 uur  Ouderavond klassen bovenbouw. Tijdens deze bijeenkomst vindt ook de benoe- 
   ming van de klassenouders plaats.

,
+
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  De peters en meters van 
2021-2022 staan klaar om 
de nieuwe brugklassers te 
begeleiden.

KLAS  MENTOR  PETER/METER 
B1a  Mevr. Haasnoot Emilia Vocke, Henriëtte Kettler 
B1b Mevr. Schoon Fleur Dagelet, Philip Stretton 
B1c  Mevr. Langereis  Rozalie Smit, Mar Stoel 
B1d  Mevr. Vletter  Malou van der Heijden, Lotte Tjebbes
B1e Mevr. Van der Hofstede Hristo Genchev , Sophie Hendriks 
B1f  Dhr. Lodewijk Eliya Aghaei, Nore Schakel

EMILIA
FLEUR

ROZALIE
MALOU

ELIYA

HENRIËTTE
PHILIP

MAR
LOTTE

SOPHIE
NORE

HRISTO

OVERZICHT MENTOREN 
PETERS/METERS 2020-2021

ACTUEEL  |  INDELING

MILES

CH

EYENNE
JULIA

SANAD

KLAS  MENTOR  STUDENT LEADERS 
MYP1A Mevr. Seijger Miles Verbeek, Cheyenne Gracias 
MYP1B Mevr. van Leeuwen Julia Kaufholz, Sanad Abualrous 

  En dat geldt ook voor de 
student leaders!

 LOGMAIL 25 AUGUSTUS 2021
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ACTUEEL  |  EVEN VOORSTELLEN

LEZEN IN DE 
MEDIATHEEK

GROTE PLANNEN
Allebei hebben we de nodige ervaring met biblio-
theken en op het Rijnlands Wassenaar hebben we 
grote plannen voor de mediatheek: nieuwe boeken 
aanschaffen en de collecties Nederlands, Engels en 
MYP actualiseren. We zijn gelijk ook ondersteuning 
voor de sectie literatuur op onze school. Alles wat 
we doen, doen we in samenwerking met de secties 
Nederlands en Engels. En we luisteren (ook) naar 
de leerlingen. We zijn heel nieuwsgierig naar wat zij 
lezen, en als ze niet lezen, wat wij daaraan zouden 
kunnen doen. We doen ons best om in de media-
theek een prettige sfeer te creëren voor leerlingen. 
Ons plannetje is om op school een leesclub voor 
niet-lezers te starten. We willen graag van de 
leerlingen horen waarom ze niet lezen, als dat zo 
is. Waarom ervaren jongeren lezen als een straf? 
Waarom ontdekken ze de wereld niet meer via de 
boeken? Het antwoord ligt voor de hand, maar toch 
is ons geloof in boeken groot.

BOEKEN ZIJN ALLES TEGELIJK
Juist omdat weinig mensen lezen, moeten we een 
boekenclub starten. Uiteraard samen met de do-
centen Nederlands op onze school. Want door te 

lezen kun je niet alleen een diploma halen, maar 
veel meer dan dat: ontdekken wie je bent, de woor-
den in jezelf vinden die jou het best beschrijven, 
een taal ontwikkelen die je helpt, een taal waarin je 
over jezelf kunt vertellen. Immers, via boeken kun 
je leren praten over je eigen twijfels of gevoelens.
We gaan boeken lezen die jongeren aanspreken, 
het actualiseren en moderniseren van onze col-
lectie in de mediatheek is een van onze taken. We 
willen de collectie daarbij zichtbaarder maken, en 
toegankelijker voor iedereen. We willen laten zien 
dat boeken keihard, zacht, teder, lyrisch, heftig of 
alles tegelijk kunnen zijn. Voor iedereen. 

UITDAGINGEN
‘Zijn alle boeken in het Nederlands zo grof?’ vroeg 
mijn dochter toen ze net op de middelbare school 
zat. Waarom lezen kinderen niet meer? Wat kunnen 
wij doen om de deur naar de Nederlandse literatuur 
open te houden? Hoe kunnen we onze literatuur 
naar onze kinderen brengen? Weinig kinderen zul-
len immers uit zichzelf Max Havelaar lezen. Samen 
met de docenten Nederlands gaan we daarom 
proberen om niet alleen boeken te promoten van 
lang geleden, maar ook boeken waarin leerlingen 
zichzelf herkennen. Daarnaast zijn we van plan om 
jonge schrijvers uit te nodigen op onze school om 
te komen praten over hun eigen boeken en boeken 
in het algemeen.
Als u nu denkt dat een boekenclub voor scholieren 
te hoog gegrepen is, dan zeggen we dat we van 
uitdagingen houden. Net zoals kinderen ook van 
uitdagingen houden! We staan uiteraard open voor 
suggesties. 
U kunt ons bereiken via k.terpstra@rijnlandsly-
ceum-rlw.nl en m.feticu@rijnlandslyceum-rlw.nl
Katja en Mira

Katja Terpstra en Mira Feticu zijn de nieuwe medewerkers van de mediatheek op onze 

school. Katja werkt alle dagen van de week behalve op woensdag, en ik werk op dins-

dag en woensdag. We hebben inmiddels vijf maanden achter de rug. Wat ik wil zeggen: 

we voelen ons al helemaal op onze plek.

mailto:k.terpstra%40rijnlandslyceum-rlw.nl?subject=
mailto:k.terpstra%40rijnlandslyceum-rlw.nl?subject=
mailto:m.feticu%40rijnlandslyceum-rlw.nl?subject=
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OUDERAVOND 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Graag nodigen wij u uit voor de eerste ouderavond van dit schooljaar op dinsdag 7 september voor 
de klassen 2 en 3 en op maandag 13 september voor de klassen 4,5 en 6, waarbij ook de ouder-
raad zich zal presenteren.
Op deze avond kunt u dan kennis maken met de mentoren en de schoolleiding. In verband met 
COVID zal er geen plenaire bijeenkomst zijn, maar zult u om half acht door de mentor in een klaslo-
kaal worden ontvangen. U ontvangt hierover nog een aparte e-mail met gedetailleerde informatie. 
Tijdens deze avond zal de mentor u informatie geven over de jaarlaag/klas van uw zoon dochter. 
Ook zal het woord gegeven worden aan mevrouw S. Montoulives, de voorzitter van de ouderraad 
en zullen er zoals ieder jaar weer klassenouders gekozen worden.

MENTOR-KENNISMAKINGSMIDDAG VIERDE KLASSEN 
Vrijdag 3 september 13:00 – 15:15 uur: Mentor-kennismakingsmiddag vierde klassen 
Ieder jaar organiseert het Rijnlands voor de leerlingen die nieuw zijn in de bovenbouw een zoge-
naamde mentordag. Hier worden de leerlingen bekend gemaakt met zaken die specifiek zijn voor de 
bovenbouw: je zit niet meer in een klas, maar in een leerlaag, je krijgt te maken met PTA’s, profiel-
werkstukken enz. Om de overstap zo makkelijk mogelijk te maken, is door de school het zogenaam-
de ‘Bovenbouwboekje’ samengesteld. We starten de middag met een korte plenaire bijeenkomst. 
Na het welkomstwoord door de afdelingsleiders van 4Havo en 4 VWO gaan de leerlingen met hun 
mentor en hun mentorgroep nader kennismaken in een van de lokalen en wordt het “welkom in de 
bovenbouw boekje” doorgenomen. Voor de leerlingen is de overgang van de onderbouw naar de bo-
venbouw best spannend en we hopen dat deze middag bijdraagt aan een goede aftrap van de start 
in de bovenbouw! 
Mw. Van Dam (HAVO) en mw. Rietmeijer (VWO)

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

NEWS FROM THE TTO DEPARTMENT 

SUMMER EDITION 2021

MOTTOTTO-KRANT MOTTO 
Degenen die de zomereditie van de TTO-krant - MOTTO - hebben gemist, kunnen 
hem hier nog bekijken. Er waren in de maanden vlak voor de zomervakantie heel  
leuke activiteiten en er zijn mooie werkstukken door onze TTO-leerlingen gemaakt, 
zowel in de onder- als in de bovenbouw.
Tip: De edities van MOTTO zijn nog altijd terug te vinden op het TTO-gedeelte van 
onze website (TTO Newsletter). Ze verschijnen 3x per jaar.
Kate Royle

https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/wp-content/uploads/2021/07/MOTTO-summer-edition-July-2021.pdf
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ACTUEEL  |  SCHOOLJAAR 2021-2022

START BRUGKLASSEN

LEUKE DINGEN DOEN
Om de brugklasleerlingen te laten wennen aan het 
leven op het Rijnlands, hebben we een leuk ken-
nismakingsprogramma gepland. Tijdens de eerste 
weken zullen de mentoren samen met de peters 
en meters hun best doen om alle leerlingen zich zo 
snel mogelijk thuis te laten voelen. Samen helpen 
zij de leerlingen op weg en ook doen we samen leu-
ke dingen, zoals: 
•  de sportmiddag op vrijdag 3 september
•  de Vlietlanden “survivaldag” op vrijdag 10 sep-

tember
•  het Brugklasfeest op 8 oktober

KENNISMAKEN
We verwachten dat alle leerlingen snel hun plek-
je op school zullen vinden. Om de overgang voor 

ouders en leerlingen zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, zullen de mentoren de brugklasleerling 
samen met zijn of haar ouders uitnodigen voor een 
kennismakingsgesprek. Dit gebeurt tijdens de eer-
ste schoolweken. Ook is er in de eerste week een 
informatie-avond op donderdag 2 september om 
19.30 uur. U maakt dan kennis met het brugklas-
team en de mentor van uw zoon of dochter.

NEEM CONTACT OP 
Mochten er vragen zijn, waarop u het antwoord 
nog niet heeft kunnen vinden, neemt u gerust con-
tact op met de mentor van uw kind.
Namens het brugklasmentorenteam,
 
Martin de Vries
Afdelingsleider brugklassen

De vakantie is alweer bijna voorbij en we verheugen ons op een gezellige start van 

de school! Vooral voor de aanstaande leerlingen van de brugklas is de start van het 

nieuwe schooljaar altijd een beetje spannend. Ook al heb je de klas al één keer voor de 

vakantie ontmoet, begin je toch op een nieuwe school, in een ander gebouw en noem 

je jouw meesters en juffen ineens meneer of mevrouw.
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IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR VERWELKOMEN 
WE DE VOLGENDE NIEUWE MEDEWERKERS 
Met ingang van het komende schooljaar stellen 
we graag de onderstaande collega’s aan u voor, 
die ons team zullen komen versterken. We wensen 
hen heel veel succes en zullen ons best doen dat zij 
zich zo snel mogelijk thuis voelen op onze school! 
De nieuwe docenten krijgen hierbij trouwens extra 
ondersteuning van een BOS (Begeleider op School) 
Deze rol wordt vervuld door Karin van Leeuwen en 
Jenny van Otterloo.

GAAN... EN KOMEN
ACTUEEL  |  COLLEGA’S

P.P. Elzinga A. Gauthier I. Geuke L. van Gilst

R. Maier K. Turner-Meijer A. Kara Parginos M. Ramp

C. Seijger S. Ramsaran I. Stofmeel

L. Goh N. Hermans

E. Ruigrok vd Werve M. Rutkowski

S. van Veen

P.P. Elzinga Nederlands/Aardrijkskunde
A. Gauthier Frans
drs I. Geuke Biologie
L. van Gilst Bewegingsonderwijs
L. Goh Msc Scheikunde/Science
N. Hermans Drama/Muziek
R. Maier Duits
K. Turner-Meijer Engels
A. Kara Parginos Msc Wiskunde
M. Ramp MA Engels
E. Ruigrok van de Werve ICT Medewerker
M. Rutkowski Msc Science/Natuurkunde
C. Seijger MA Engels
S. Ramsaran Economie
I. Stofmeel Nederlands
S. van Veen Wiskunde

Wij heten deze collega’s van harte welkom op het 
Rijnlands Lyceum Wassenaar.

R. Rikers Scheikunde
Y. Serlie Drama/Muziek
J. Verburg Klassieke Talen
E. Visser Bewegingsonderwijs

We bedanken alle collega’s nogmaals hartelijk voor 
hun bijdrage aan onze school en wensen hen veel suc-
ces in hun verdere loopbaan of nieuwe levensfase.

AAN HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR HEEFT 
EEN AANTAL COLLEGA’S DE SCHOOL VERLATEN 

M. de Beer Natuurkunde
K. van Dooren Engels
S. van Ettinger Biologie
H. Ogier Nederlands
C. Van den Neste Nederlands
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SCHOOLPLAN 2021-2025

VERNIEUWEN
VERBINDING

IN

SCHOOLPLAN RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR 2021-2025 
Het afgelopen jaar heeft de schoolleiding een nieuw schoolplan voor de komende 
vier jaar geschreven. Tijdens meerdere werksessies is besproken waar we de ko-
mende jaren het accent willen leggen met betrekking tot ons schoolbeleid. Onmis-
baar bij het schrijven van dit document was de input van onze collega’s, ouders en 
leerlingen, die de school allemaal van hun eigen kant kennen. Hartelijk dank hiervoor!
Begin van dit schooljaar zal het document gedeeld worden met de medewerkers en 
de bedoeling is ook om het schoolplan en dan met name de samenvatting hiervan de 
komende jaren te laten terugkomen in werksessies. Binnenkort zal het schoolplan 
ook worden gepubliceerd op de website van onze school, zodat deze voor iedereen 
toegankelijk is.
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