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VERNIEUWEN
IN VERBINDING
VOORWOORD | JAN LEUIKEN

Beste ouders en leerlingen,
Maandag 27 september was anders dan de schooldagen ervoor. De mondkapjes mochten namelijk af.
Wellicht is uw reactie nu wel: “zo bijzonder is dat toch niet!” Maar dat was het wel. Het zorgt voor een an
dere sfeer op school. We kunnen elkaars gezichten weer helemaal zien. Het geeft goed aan dat de situatie
op school zich normaliseert. Je ziet het aan de leerlingen. De glimlach is terug.
Nu de anderhalve meter op school is opgeheven, kunnen we in en buiten de school ook weer meer acti
viteiten organiseren. Dat begon vorige week met het feest (thema Hollywood) voor de brugklassers en
MYP 2 leerlingen. Ook excursies komen weer in het vizier. We willen graag met de leerlingen op pad en
zijn bezig met het maken van plannen daarvoor. Het zal anders worden dan in voorgaande jaren. Zodra
we eruit zijn wat mogelijk is, hoort u meer. Alvast ter geruststelling: de reservering voor het Kerstbal is
gemaakt!
Natuurlijk realiseren we ons dat we voorzichtig moeten blijven. Corona is nog niet weg. Na de zomer
vakantie hebben we op school gelukkig niet met besmettingen te maken gehad. We hopen zeer dat dit zo
blijft. Voorzichtigheid blijft echter geboden. Dit betekent handen wassen, thuis blijven bij klachten, laten
testen en niet naar school komen voordat je er zeker van bent dat de testuitslag negatief is.
In deze Logmail geven we aandacht aan het nieuwe schoolplan en het NPO schoolprogramma van het
Rijnlands Lyceum. Een schoolplan beslaat een periode van vier jaar. Je vindt er de speerpunten en ambi
ties in die de schoolleiding samen met docenten, leerlingen en ouders heeft geformuleerd. De titel van
het nieuwe schoolplan is ‘Vernieuwen in verbinding’. Het NPO schoolprogramma is erop gericht om de
achterstanden in ontwikkeling en welbevinden die bij leerlingen door Corona ontstaan kunnen zijn, weg
te werken. Zie voor meer informatie verderop.
Als u deze Logmail ontvangt is het ‘Rijnlandse schip’ acht weken onderweg. Ik zie dat de nieuwe leerlingen
en medewerkers hun plekje gevonden hebben in de school. De brugklassers vragen mij allang niet meer
naar de weg in het gebouw. De examenkandidaten van havo 5 en vwo 6 zitten volop in de voorbereiding
van schoolexamen 1. In de docentenkamer is het ‘ouderwets’ gezellig druk en in de gangen gonzen het
Nederlands en het Engels door elkaar heen. Kortom: de school draait als vanouds. Maar nu eerst herfst
vakantie. Ik wens u, beste ouders, en jullie, beste leerlingen en de collega’s van het Rijnlands Lyceum veel
plezier.
Met vriendelijke groet,
Jan Leuiken
rector
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SCHOOLPLAN 2021-2025:
VERNIEUWEN IN VERBINDING
ACTUEEL | SCHOOLPLAN

Begin 2021 startten de gesprekken over het schoolplan voor de periode 20212025. Het maken van een nieuw schoolplan is aanleiding voor reflectie maar
vooral ook voor vooruitkijken. Het gaat om de vraag wat je in de komende vier
jaar met de school wil bereiken. Het is een moment waarop je je missie weer
eens goed onder de loep neemt en nadenkt over hoe je die wil waarmaken.

VERNIEUWEN IN
V ERBINDING

BRUGGEN SLAAN
In de reflectie stelden we vast dat de school
in de afgelopen periode een fundamentele
verandering heeft ondergaan. Die zit in de
uitbreiding met de internationale afdeling. Naast
sterke havo en vwo afdelingen hebben we sinds
twee jaar ook het Middle Years Programm in huis.
De combinatie van de drie afdelingen biedt veel
mogelijkheden. Bij een goede voorbereiding op de
toekomst hoort leren functioneren in een inter
nationale en open gemeenschap. Het Rijnlands is
zo’n gemeenschap: een school die bruggen slaat.
Dit blijkt heel goed mogelijk: de lesprogramma’s
van de verschillende afdelingen verschillen, maar
activiteiten kun je – dwars door de afdelingen
heen – samen doen. We merken nu al dat de uit
breiding met de internationale afdeling ook de
nationale leerlingen veel brengt, al was het alleen
maar omdat de school in deze tijd van leraren
tekorten interessant geworden is voor interna
tionale leraren die breed in de school inzetbaar
blijken. Ook didactisch is er winst te halen uit het
nieuwe aanbod. Dat gaan we in de komende jaren
verder uitwerken.
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SCHOOLPLAN 2021-2
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0
VERBINDING | HOODFSTUK

BRIEF
We hebben de ambities samengevat in een brief,
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een belofte aan onze leerlingen. Daarin schrijven
we onder meer het volgende:
“Wij geloven dat het échte verschil voor jou gemaakt wordt als je de mogelijkheid en ruimte krijgt
om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op
onze school geven we niet alleen ‘meer dan goed
onderwijs’. We geven óók aandacht aan je culturele, creatieve, internationale, maatschappelijke en
sociaal-emotionele ontwikkeling. We leren je mee
te denken over de toekomst; die van jezelf en die
van de wereld om je heen. En als jij ondersteuning
nodig hebt bij jouw ontwikkeling, dan staan we
voor je klaar.”
(schoolplan RLW, pagina 23)
IN-VERBINDING-ZIJN
Met de titel van het schoolplan ‘Vernieuwen in
verbinding’ geven we twee dingen aan. We staan
open voor verandering, voor een nieuwe aanpak,
er is ruimte om dingen anders te gaan doen. Met
het woord verbinding geven we aan, dat wij er
in geloven, dat de basis van goed onderwijs het
in-verbinding-zijn is van leraren en leerlingen, van
leerlingen onderling en van school en ouders. Die
eenheid, veiligheid en vertrouwdheid is het funda
ment van de school.

NPO
SCHOOLPROGRAMMA RLW
ACTUEEL | SCHOOLPROGRAMMA

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben alle scholen in
Nederland extra geld ontvangen van de overheid om door Corona veroorzaakte achterstanden in te halen. De overheid heeft daarvoor een “menukaart” gemaakt met
maatregelen waaruit de scholen moeten kiezen.

NPO SCHMOMOLA
P ROGR A

•
•
•
•

INTERVENTIES
Op basis van een schoolscan hebben we in
overleg met het team en de medezeggenschapsraad bepaald welke interventies voor
onze leerlingen het meest nuttig zijn. We willen daarmee de volgende doelen bereiken:
extra aandacht voor individuele leerlingen en
gerichte feedback op hun leerproces;
‘tools’ bieden aan leerlingen waarmee zij eventuele achterstanden kunnen wegwerken;
extra ondersteuning aan leerlingen bij wie door
Corona het welbevinden is verslechterd;
versterking van de sociale cohesie in de school
na een lange periode met veel beperkingen.

EXPERTGROEPEN
Met die doelen voor ogen zijn we op een pakket
maatregelen uitgekomen die we dit en volgend
schooljaar gaan uitrollen. Belangrijke punten uit dit
programma zijn het werken met kleinere klassen

en groepen, versterking van de leesvaardigheid en
rekenvaardigheid, het aanbieden van steunlessen
en leerlingen leren hoe ze hun leerproces (beter)
kunnen plannen, monitoren en evalueren.
Daarbij hoort ook training van docenten. Om een
voorbeeld te geven: training over hoe je ook in andere vakken dan de talen de leesvaardigheid van
de leerlingen kan verbeteren of training op het
geven van taakgerichte feedback. Dat doen we bijvoorbeeld met ‘beeldcoaching’ van docenten. Alle
docenten zitten in zogenaamde expertgroepen die
zich in deze onderwerpen verdiepen en hun kennis
vervolgens doorgeven aan hun collega’s.
Eén van de expertgroepen houdt zich bezig met het
welbevinden van de leerlingen. In dit kader zetten
we in op meer begeleiders passend onderwijs op
school, projecten van jongerenwerk Wassenaar en
extra sport- en cultuuractiviteiten. Het programma is uit de startblokken en wordt in de komende
twee jaren uitgerold.

STOLPERSTEINE
De Projectgroep Stolpersteine Wassenaar is bezig met de voorbereiding van het leggen van ‘Stolper
steine’ (struikelstenen) in onze gemeente. Dit zijn herdenkingsstenen die worden aangebracht in het
trottoir voor huizen waar Joden, Roma of Sinti hebben gewoond die tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn gedeporteerd en vermoord. Op 25 november worden er vier Stolpersteine gelegd. Twee van deze
herdenkingsstenen betreffen docenten van het Rijnlands Lyceum. Dit zijn de heer Frijda (Ernest,
leraar wis- en natuurkunde) en de heer Da Silva (Freddie, leraar aardrijkskunde). Voorafgaand aan het
leggen van de struikelstenen zal er ceremonie worden georganiseerd op school, waarbij nabestaan
den aanwezig zullen zijn. Vanuit de Joodse gemeenschap, de projectgroep en de gemeente zullen er
sprekers zijn. Leerlingen zullen dialogen voorlezen, die voor deze gelegenheid geschreven zijn door
Mira Feticu. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot info@rijnlandslyceum-rlw.nl onder vermel
ding van het kenmerk Stolpersteine.
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BRUGKLASFEEST
Op vrijdag 8 oktober werd er door de peters en meters een leuk feest georganiseerd voor de
brugklassen en de leerlingen van MYP II van de International School.
Het thema was dit jaar Hollywood en het Rijnlands zag eruit alsof de Oscars dit jaar in Wassenaar
uitgereikt werden. Een prachtige afsluiting van de kennismakingsperiode en geweldig dat we dit
weer konden organiseren!

NATUUR EN MILIEU-EDUCATIE
ACTUEEL | NATUUR EN MILIEU-EDUCATIE

De gemeente Wassenaar heeft het initiatief genomen kinderen en jongeren actief te
gaan betrekken bij het lokale klimaatbeleid. Enerzijds om kinderen (nog) bewuster te
maken van de problematiek en anderzijds om jongeren actief mee te laten denken over
oplossingen voor lokale problemen. De Schooladviesdienst Wassenaar coördineert dit
project voor de basisscholen en middelbare scholen in Wassenaar.
KINDERKLIMAATTOP
Concreet betekent houdt deze participatie in dit dat
er in februari 2022 een Kinderklimaattop in Raad
huis de Paauw wordt georganiseerd, waarbij kin
deren en jongeren uit Wassenaar creatieve oplos
singen presenteren voor wateroverlast als gevolg
van hevige regenval in Wassenaar. Het Techniek
menu, Nationaal Park Hollandse Duinen, Hoog
heemraadschap Rijnland en Dunea zijn partners in
deze Kinderklimaattop.
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GASTLES
In aanloop naar de Kinderklimaattop krijgen alle
brugklassen van het Rijnlands Lyceum en het Adel
bert College evenals de bovenbouwgroepen van de
basisscholen in november 2021 een gastles over
wateroverlast. Leerlingen gaan zich dan verdiepen
in de oorzaken van wateroverlast en bedenken cre
atieve oplossingen die ze via pitches gaan presen
teren. De beste pitchers zullen het Rijnlands Lyceum
vertegenwoordigen tijdens de Kinderklimaattop.

FIRST LEGO LEAGUE WEER GESTART
Vanaf vrijdagmiddag 24 september wordt op
het 8e en 9e uur weer geoefend voor de First
Lego League (FLL). We doen voor de derde
keer mee en dit jaar is het thema transport
“Cargo Connect”. Deelnemers zijn belangstel
lende (brugklas-) leerlingen van het RLW en de
ISW.
De deelnemers hebben twee hoofdopdrach
ten: Ten eerste bedenken ze een innovatief
idee bij het thema, werken dit uit en presen
teren het op ‘de’ wedstrijddag. Als tweede
bouwen en programmeren ze een robot
waarmee ze zo veel mogelijk punten scoren
op een speelveld. Voor de robot gebruiken ze
Lego Mindstorms EV3. Op de wedstrijddag in
het weekend van 29/30 jan’22 krijgen ze drie
pogingen om in 2:30 minuten zo veel mogelijk
punten te scoren.
Ed van der Weegen
teamcoach

PLAYBACK SPEELT “ALLES GOED?!” VOOR 4 HAVO EN 4 VWO
Vrijdag 15 oktober speelt theatergroep Playback de interactieve voorstelling “Alles
goed” voor onze vierdeklassers. Puber zijn gaat gepaard met verandering en soms
verwarring en zeker in de coronatijd is het mentale welbevinden van onze jongeren op
de proef gesteld. De voorstelling gaat over het mentale welbevinden onder jonge
ren en wil door spel en dialoog bespreekbaar maken over wat je kan doen om (weer)
lekker in je vel te zitten. Deze voorstelling past binnen het RLW NPO programma. De
voorstelling wordt op 15 oktober 3 x gespeeld voor de mentorgroepen van 4 havo
en 4 vwo. Na afloop van iedere voorstelling is er ruim de tijd voor het gesprek tussen
spelers en leerlingen over wat ze gezien en ervaren hebben. De laatste voorstelling
eindigt om 15.30 uur.

SCHOOLEXAMEN 1
Een week na de herfstvakantie start voor onze eindexamenleerlingen uit 5 Havo en
6VWO het eerste schoolexamen. Altijd spannend maar met een goede planning en
juiste voorbereiding kunnen de leerlingen het schoolexamen met vertrouwen tege
moetzien. Een aantal vakdocenten heeft ter ondersteuning extra lessen gegeven.
In de week na de herfstvakantie is er nog volop gelegenheid in de lessen om vragen
te stellen over de stof aan de vakdocenten. We wensen alle kandidaten succes met
studeren en hopen op mooie resultaten.
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4 HAVO ORGANISEERT HET SCHOLIEREN FILMFESTIVAL OP HET RLW
Het Scholieren Filmfestival is een filmfestival dat volledig door en voor scholieren wordt
georganiseerd! Tijdens de 8 lessen op school, die worden verzorgd door Nick Hortensius,
hoofd programma en educatie van het Leiden International Film Festival en directeur
van het Scholieren Filmfestival, wordt er in gegaan op allerlei zaken die komen kijken bij
de organisatie. Van het filmprogramma tot PR, van de kaartverkoop tot het ontwerpen
van posters en logo’s, bij het organiseren van een festival komen zo veel verschillende
dingen kijken dat elke leerling zijn eigen specifieke talent of interesse in kan zetten voor
het geheel. 12 leerlingen uit 4 havo (Hristo, Max, Pien, Kiki, Rosa, Faye, Sophie, Faris, Isa
bel, Fre, Himaya en Leon) gaan samen voor alle derde- en vierde klassers een mooi fes
tival organiseren dat plaatsvindt op donderdag 23 december in het Filmhuis in Leiden.

HET SCHOOLKLIMAAT OP HET RLW VERBETEREN!
Iedereen moet met plezier naar school komen. Dat willen we allemaal. Vaak lukt dat heel
goed, maar soms kan het ook misgaan en kan een gedachteloos gemaakte opmerking
voor een ander kwetsend zijn en moeilijk te vergeten. Een paar betrokken leerlingen heb
ben de schoolleiding laten weten dat ze het tijd vinden om hier als school aandacht voor
te vragen. We willen meer bewustwording; we zijn tenslotte één school, voor iedereen!
In RLW-US ligt de nadruk op acties door leerlingen: bezoeken tijdens de mentorlessen,
posters maken, flyers verspreiden, alles om het gesprek over inclusiviteit op gang te
brengen. We zijn op zoek naar enthousiaste leerlingen die willen meehelpen. Aanmelden
kan bij de leden van de werkgroep.
Marijke van der Hofstede, Mira Feticu, Michael Hindmarsh, Eva Kroese, Sydney, Kayleigh,
Anna, Gerdy, Luuk, Silje

BEZOEKEN VAN DE BASISSCHOLEN: WERVING
Alhoewel we eigenlijk het gevoel hebben net van start te zijn gegaan met onze huidige brugklas
sers, komen eind deze maand de basisscholen alweer op bezoek om een indruk te krijgen van hoe
het nou is om op de middelbare school te zitten.
De bezoekende leerlingen krijgen zowel een les met hun eigen klas, als ook een combinatieles met
een brugklas aangeboden. Voor de leerlingen uit groep 8 is het heel fijn om zo een realistische in
druk van de school te kunnen en voor de brugklassers is het altijd leuk om de school te laten zien
en natuurlijk ook gezellig om hun meester of juf van de basisschool weer te ontmoeten.
We gaan ons best doen er weer leuke bezoeken van te maken, die hopelijk leiden tot veel aanmel
dingen voor het komende schooljaar!
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GYMSPULLEN
				ONLINE BESTELLEN
ACTUEEL | BEWEGINGSONDERWIJS

Ben je je gymspullen kwijt of beginnen ze te knellen,
dan kun je online een nieuwe set bestellen!
Al jaren maken we tijdens de gymlessen bij ons
op school gebruik van ons mooie gymtenue. Het
dragen van zo’n tenue heeft meerdere voordelen.
Eén van de voordelen is dat we zeker weten dat
jullie kleding dragen die lekker zit bij het sporten.
Een ander voordeel is dat iedereen hetzelfde aan
heeft en je niet hoeft na te denken wat je aan moet
trekken. Nog een voordeel is dat we ons tenue ook
bij schooltoernooien kunnen gebruiken. Bovendien
ziet het er altijd strak uit, wanneer tijdens de gym
les het hele veld vol staat met leerlingen in hun
mooie blauwe tenue. Wanneer je langs het sport
veld rijdt, zie je meteen dat het Rijnlands daar aan
het sporten is!
VERWISSELD OF VERGETEN
Er is ook een nadeel aan het hebben van hetzelfde
tenue. De tenues worden namelijk in de kleedka
mers nog wel eens verwisseld. Zo kan het dat een
leerling de volgende les ineens een veel kleiner of
groter shirt, broekje of rokje in zijn of haar gymtas
heeft. Ook wordt een tenue nog wel eens vergeten
in de kleedkamer. Aan het eind van de dag checken
wij de kleedkamers en komen vaak nog een (ge

deelte van een) tenue tegen. Wat wij daarom altijd
adviseren is om je naam in je tenue te zetten met
een watervaste stift. Doe dit zowel in je shirt als in
je broekje/rokje. Zo weten wij van wie het kleding
stuk is en is het makkelijker voor de rechtmatige
eigenaar om het kledingstuk terug te vinden.
Tot afgelopen zomer konden jullie je tenue in de
winkel kopen van LJ sport in Wassenaar. Nu weten
jullie waarschijnlijk dat LJ sport weg is uit de Lang
straat. Erg jammer want we hadden goed contact
met ze en het was voor jullie makkelijk om daar je
gymkleding te kopen. De dichtstbijzijnde LJ sport zit
nu in Sassenheim. Dat is toch al gauw een half uur
rijden met de auto. Daarom is er de mogelijkheid
het tenue online te bestellen. Het kan dat je tenue
te klein is of dat je deze kwijt bent geraakt. Dan kan
je deze via de volgende link bestellen: www.ljsport.
nl/nl/rijnlandswassenaar. De kleding is dan binnen
3 dagen bij je thuis. Mocht je maat niet op voorraad
zijn dan kan het iets langer duren.
Tot bij de gymlessen!
Met sportieve groet,
Sectie bewegingsonderwijs

GEBRUIK MOBIELE TELEFOONS
Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en zijn natuur
lijk ook ontzettend handig! In het onderwijs en vooral in het klaslokaal kan het gebruik
van een mobiele telefoon echter tot vervelende situaties leiden.
Wanneer een leerling een telefoon gebruikt om te filmen of foto’s te maken tijdens
een les of tijdens een grappige situatie op het schoolplein kan dit leiden tot schorsing
of zelfs verwijdering.
Leerlingen beseffen dit niet altijd en een filmpje is snel gemaakt en nog veel sneller
verspreid. Op school vragen wij hiervoor aandacht in de mentorles, maar heel fijn
wanneer het thuis ook besproken wordt.
Op school gebruik je tijdens de les geen mobiele telefoon, maar deze doe je in de tel
foontas voorin het lokaal, of hij zit weggestopt in je tas.
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×

DAY OF LANGUAGES:
YEAR 2 TTO VISITS MYP
ACTUEEL | TTO

The Year 2 TTO students (2A, 2B, 2C) celebrated the European
Day of Languages in the week of 27 September to 1 October by
teaching the MYP 1 and MYP 2 students about global issues, such
as gender inequality, the plastic soup, poverty and zero hunger.

9

In groups, all students prepared a PowerPoint pre
sentation as well as an activity for the class they
were presenting their topic to. They managed to
give good presentations in their second language
– English – and got to know the MYP students a
little bit better by spending time with them in the
classroom.

Making the presentation was a lot of fun! Ezinne and
I worked together very well and divided all the tasks.
When we walked out of the room, exactly 20 minutes
had passed, so our timing was perfect as well. The presentation was a lot of fun and the students we presented to were very sweet!
Sophie de Geus, 2A

After their presentations took place, the Year 2
TTO students wrote reflections in which they sho
wed what they thought went well and how their
next presentation could be even better:

We are very proud of our students!
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Miss Haasnoot & Mrs Ramp

100
PROCENT

IB EXAMS
On 5 July we heard that 100% of the 2021 IB cohort passed their IB exams. We are very
proud of this achievement, especially seeing as this is a brand new English A: Language and
Literature exam and we were still in the midst of a pandemic! This is the 21st year in a row
that our school has had 100% of its IB students pass this challenging course.
On Friday, 8 October, our 2021 cohort, together with our 2020 cohort, returned to RLW for
a festive ceremony – the first graduation ceremony without a 1.5 meter distance in two
years! More than 50 students returned to collect their Senior TTO Certificates and their IB
Certificates. It is worth noting that our 2020 cohort was extremely successful – for exam
ple, our 2020 Higher-Level students averaged a 6.29 (out of 7.0) which was well above
the World Average of 5.13 and the best average in the Netherlands (almost 2,000 Dutch
students completed this course!). Well done!
Congratulations to both the 2020 and the 2021 IB Cohorts! We wish you well in your future
endeavors!
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				ROT ODER BLAU..
ACTUEEL | SECTIE DUITS

“Rot oder Blau - du hast die Wahl” is de titel van een nieuw
boek (uit 2019) van Manfred Theisen. De Duitse schrijver
uit Köln komt op donderdag 18 november bij het Rijnlands
Lyceum Wassenaar op bezoek.
we rekening kunnen houden met extra publiek. De
lezing vindt plaats tijdens het 1e t/m 3e uur.

Onze leerlingen uit 6vwo die eindexamen Duits
doen, zijn al begonnen met het lezen van het boek.
Tijdens de lezing is er ruimte voor discussie en vra
gen met de auteur. Ook alle collega’s, geïnteres
seerde ouders of leerlingen van andere jaarlagen,
die het boek willen lezen en kennis willen maken
met Manfred Theisen, zijn van harte welkom! Meld
je in dat geval aan via de mediatheek om van tevo
ren een exemplaar van het boek te lenen en zodat

WAAR GAAT HET VERHAAL OVER?
Twee klassen van een Duitse school nemen tijdens
een schoolreis deel aan een politiek experiment. Ze
moeten binnen 5 dagen hun eigen partijen opzet
ten en structuur geven, en uiteindelijk een president
kiezen. Net als in de echte wereld krijgen de leerlin
gen te maken met machtsstrijd, fake news en intri
ges. Wie gaat de verkiezingen winnen? Het verhaal
is vanuit het perspectief van Jakob geschreven, een
nieuwe jongen op de school, die zijn plek binnen de
gemeenschap nog moet vinden. Een boeiend boek
geschreven in moderne, alledaagse taal van de
jeugd in Duitsland, dat aansluit bij het actuele the
ma “Bundestagswahl 2021” in Duitsland.

MIDDELEEUWEN & H4A
ACTUEEL | SECTIE NEDERLANDS

De leerlingen in H4A zijn gestart met hun eerste module literatuur:
de Middeleeuwen. Een duistere periode die in de breinen van de
leerlingen wordt gezien als de tijd van ridders, paarden en kastelen.
In de eerste les hebben we een soort blauwprint
van die tijd gemaakt. Onbewust weten we al veel
meer van die tijd. Daarna hebben de Middeleeu
wen zich in grote lijnen aan ons voorgesteld. Voor
de een bleek dat een iets interessantere kennis
making dan voor de ander. Nadat we ons inge
beeld hadden hoe het zou zijn om in een wereld
zonder Iphone, tablet, Ipad, social media en allerlei
andere moderne snufjes te leven, konden we ken
nis maken met de hoofdpersoon van een van de
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bekendste verhalen uit die tijd: Karel de Grote.
We vervolgden ons pad met het lezen van het be
roemde verhaal Karel en Elegast…..
De komende weken zullen we ontdekken wat
Karel overkomt en hoe het verhaal verder gaat.
Daarnaast leren we hoe het komt dat zo’n oud ver
haal anno 2021 nog steeds op middelbare scho
len gelezen wordt. Daarbij worden we geholpen
door kennis van onze literatuurgeschiedenis: een
prachtig aspect van het mooie vak Nederlands!

CLASSICS WEEK
ACTUEEL | GYMNASIUM

De week voor de herfstvakantie (11 t/m 15 oktober) staat voor
onze brugklassers van het gymnasium (1A en 1BG) in het teken
van de Classic Week. Tijdens deze week houden ze zich in een alternatief dagelijks middagprogramma bezig met een zeer bepalende gebeurtenis in de Oudheid: de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus, waarbij de steden Pompeï en Herculaneum
verzwolgen zijn. Dit thema is overigens zeer actueel, gelet op de
huidige vulkaanuitbarsting op La Palma.
VEELZIJDIGE PERIODE
Door middel van dit project willen we de leerlingen
laten zien dat de Oudheid niet alleen bestudeerd
wordt bij Latijn en Grieks, maar dat het een ont
zettend veelzijdige periode is waar heel veel ver
schillende vakgebieden zich mee bezig kunnen
houden.
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN
Zo kijken ze nader naar hoe de vulkaanuitbar
sting is gegaan (Geography), maken ze kennis
met een ooggetuigenverslag van Plinius en my
thologie rondom vulkanen (Latijn), leren ze over
archeologische vondsten (History) en maken ze

De gymnasium brugklassen kregen tijdens de
Classics Week bij geography
les van een echte Romein, al
leek hij wel verdacht veel op
meneer Elzinga!
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hun eigen ‘archeologische vondsten’ van klei (Art).
Verder leven ze zich in in de mensen die de uit
barsting hebben meegemaakt en maken ze hun
eigen filmtrailer over de gebeurtenissen (English
TTO en Drama). Ook berekenen ze spelenderwijs
met formules hoe groot tempels, boten en andere
voorwerpen in Pompeï waren (Mathematics), en
natuurlijk ontbreken echte Romeinse Spelen niet
(PE)! Op vrijdagmiddag bekijken de leerlingen el
kaars filmtrailers en leiden ze elkaar rond in hun
eigen ‘museum’ met archeologische vondsten.
Al met al een vakoverstijgende week die de nieuws
gierigheid prikkelt en die smaakt naar meer!

Gladiator gevechten bij gym

Wakker worden door een
aardbeving bij muziek en
theater
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Brugklasfeest met thema
Hollywood. De mentoren
waren bijna onherkenbaar
tijdens het feest.
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