
LOGMAIL

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

TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBULLETIN 

VOOR OUDERS EN LEERLINGEN

20 APRIL 2022



Beste ouders en leerlingen, 
 
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid” (Herman Gorter). Dat is precies wat je op school voelt. We laten de 
winter achter ons, de virussen zetten we in de verleden tijd en we gaan er een mooi voorjaar van maken. 
Een keertje extra vroeg opstaan geeft daar een prima ‘boost’ aan: Dauwtrappen met aansluitend een 
paasontbijt op school, was hiervoor dan ook een goed startsein! Deze week gaan we er nog even flink 
tegen aan en dan is het meivakantie. Traditiegetrouw geven de examenleerlingen de vrijdag voor deze 
vakantie een feestelijk tintje. Het is hun laatste lesdag, Na de vakantie beginnen zij aan de eindspurt: het 
centraal schriftelijk eindexamen. 

In de komende periode staan er naast de lessen ook de nodige activiteiten op de agenda. Om een paar te 
noemen: de brugklasweek in Leiden, de onderbouwreizen naar Zeeland, de zeildagen met de internatio-
nale leerlingen in Friesland en het biologiekamp voor de bovenbouw. 

De school groeit en daarom zijn er meer lokalen nodig. Na de meivakantie begint de verbouwing van de 
personeelskamer. Daar komen twee lokalen voor tekenen. Het vak muziek krijgt meer ruimte: het gaat 
naar één van de oude tekenlokalen. Het oude muzieklokaal kan vervolgens als theorielokaal worden in-
gezet. De personeelskamer gaat naar de voorkant van het gebouw. Daar waren tot nu toe kantoren. Voor 
volgend schooljaar zijn er plannen om het aantal practica lokalen voor de bétavakken uit te breiden. Daar-
naast loopt er een aanvraag bij de gemeente voor een nieuwbouwvleugel. In de volgende logmail hopen 
we u een impressie van het ontwerp te kunnen geven. 

Kortom, de seinen staan op groen, het Rijnlands gaat met en voor uw kinderen graag een mooie toe-
komst in. 

Met vriendelijke groet,

Jan Leuiken
rector
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EEN NIEUWE LENTE 
EEN NIEUW GELUID

VOORWOORD  |  JAN LEUIKEN
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FILMFESTIVAL HAVO 4 
Wij hebben met een groepje leerlingen uit 4 havo een filmfestival georgani-

seerd voor de 3de en 4de klas. We hebben daar een paar maanden over ge-

daan. We begonnen met het bekijken hoe een filmfestival nou eigenlijk in el-

kaar zat. Hoe het werkt het met films aanvragen? Hoe moet je zo een festival 

nou organiseren? Etc. Daarom zijn we naar een echt filmfestival in Leiden ge-

gaan om het gevoel op te pikken.

ACTUEEL  |  FILMFESTIVAL

NIET EEN EITJE
Uiteraard moesten we ook films uitzoeken voor 
het filmfestival. Dat hebben we gedaan volgens 
een thema. We kozen voor het thema emoties, 
omdat je bij het kijken naar een film verschillende 
emoties krijgt. De films uitzoeken was niet een 
eitje. We moesten ook rekening houden met de 
leeftijd, want niet alle kinderen waren boven de 
16. Uiteindelijk hebben we gekozen voor 4 films 
die elk passen bij een emotie. 

ALLES VOOR NIKS
Toen begon het organiseren echt. Er moest een 
sponsor geregeld worden, kaartjes, versiering, 
informatiebrieven en nog veel meer. We hebben 
al het werk onder elkaar verspreid. Samen had-
den we alles geregeld en toen kwam de dag van 
de kaartverkoop. We moesten in lockdown. Al die 
organisatie bleek voor niks te zijn, maar na een 
tijdje wachten kon het uiteindelijk toch doorgaan. 
We hadden posters gemaakt en opgehangen 
door de school, zodat alle kinderen weer konden 
weten dat het festival door kon gaan. Iedereen 
was benieuwd naar de films, want die hadden we 

die hele tijd geheim gehouden, zodat er ook weer 
emoties bij kwamen kijken.

ZALEN EN TAKEN VERDEELD
De dagen van de kaartverkopen gingen heel soe-
pel en daar hadden we geen problemen. Elk kind 
kreeg een kaartje voor een van de vier emoties. 
Op de dag zelf moesten die kinderen dat kaartje 
inleveren en konden ze naar de film waarvoor ze 
een kaartje hadden gekocht.
Het filmfestival zelf was in Lido Leiden. In de 
ochtend hadden we de versiering opgehangen 
en de zalen verdeeld. Niet alleen de zalen wer-
den verdeeld, maar ook de taken. Iedereen kreeg 
een taak en die hebben we allemaal goed verricht. 
De films begonnen en het was super leuk. Nadat 
alle films waren afgelopen kregen alle kinderen 
nog gesponsorde smoeltjes die we kregen van de 
Albert Heijn in Wassenaar. We hadden de zalen 
schoongemaakt en iedereen was blij. De leerlingen 
en wij ook natuurlijk, omdat het ons was gelukt 
om een heel mooi filmfestival neer te zetten. Toen 
kwam een eind aan het filmfestival avontuur.
Het was superleuk om dit mee te maken.
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ACTUEEL  |  DUITS

DOE MEE MET HET 
DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

DSD I EN DSD II
De eerste week van april vonden de mondelinge 
examens van het Deutsches Sprachdiplom plaats. 
Voorafgaand aan dit DSD I examen hadden de 
leerlingen eerder al een schriftelijk examen afge-
legd. Voor alle leerlingen met Duits in hun pakket 
bestaat de mogelijkheid om dit certificaat te beha-
len. Als PASCH-Schule is het Rijnlands één van de 
weinige scholen in Nederland die het DSD I en DSD 
II examen (kosteloos) in samenwerking met het 
Duitse Ministerie van Cultuur mag afnemen.
Het netwerk van PASCH geeft de school ook 
toegang tot een wereldwijd netwerk van colle-
ga-scholen, geeft de mogelijkheid tot Sommerk-
urse en attendeert ons op talrijke activiteiten.
Voorbeelden van activiteiten waar onze leerlingen 
de afgelopen tijd aan hebben deelgenomen zijn de 
Mach-Mit-Mobil en de Deutscholympiade. Julia 
van het Goethe Institut is met haar mooie oranje 
Mach-Mit-Mobil twee keer naar het Rijnlands ge-
komen om onze leerlingen enthousiast te maken 
voor de Duitse taal en cultuur. 
Daarnaast ging mevrouw Maier met twee van haar 
leerlingen naar het Goethe Institut in Amsterdam 
voor de Deutscholympiade. Één van onze leerlin-
gen is zelfs door naar de finale!

DAUWTRAPPEN 15 APRIL 
Een echte Rijnlandse traditie is dat de docenten en de leerlingen van het Rijnlands samen gaan 
dauwtrappen. We spreken dan letterlijk voor dag en dauw af in de duinen bij Hotel Duinoord en 
gaan dan een lekkere wandeling richting het strand maken. Met z’n allen fietsen we dan weer naar 
school waar een heerlijk verzorgd paasontbijt op de leerlingen staat te wachten. Op Goede Vrijdag 
was het weer zo ver en gingen we met z’n allen vroeg uit de veren! Vervolgens kon iedereen lekker 
bijslapen in het Paasweekend!

https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DSD/dsd_node.html
https://www.pasch-net.de/de/index.html
https://machmit.nl/mach-mit-mobil
https://www.goethe.de/en/spr/unt/ver/ind/i22.html
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ACTUEEL  |  DELF

DELF-EXAMEN

WAT HOUDT HET DELF- EXAMEN IN?
Het Delf (Diplôme en Langue Française) zijn officiële 
diploma’s van het Franse ministerie van Onderwijs. 
Deze diploma’s worden internationaal erkend. Het 
Delf examen kent 4 niveaus (A1, A2, B1,B2). Op ieder 
niveau worden 4 vaardigheden beoordeeld: luister-
vaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid 
en spreekvaardigheid. Voor uitgebreide informatie 
over dit examen verwijzen wij graag naar de officië-
le website van het Institut Français.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DELF?
• uw kind krijgt een internationaal erkend diploma
• het niveau Frans van uw kind wordt gemeten 

ten opzichte van het Europese Referentiekader
• uw kind krijgt een aantoonbaar internationaal 

diploma voor de Franse taal
• uw kind krijgt een extra motivatie om zich in te 

zetten voor de Franse taal
• het niveau B2 biedt voor uw kind een toegang 

tot een Franse universiteit zonder een taaltoets 
af te hoeven afleggen

• dit diploma geeft extra kleur aan het CV van uw 
kind

Dit schooljaar hebben wij dus 3 groepen leerlin-
gen die voor het DELF diploma worden voorbereid. 
Woensdag 8 juni 2022 zal het schriftelijk examen 
op school plaatsvinden, het mondeling B1 examen 
zal zaterdag 11 juni 2022 op locatie plaatsvinden en 
het mondeling A2 examen zal op zaterdag 18 juni 
op locatie plaatsvinden. 

Au boulot avec le DELF!

 Esther Rimmelzwaan namens de sectie Frans.

Gelukkig is de sectie Frans dit schooljaar jaar weer gestart met het DELF programma. 

We hebben 3 grote klassen met leerlingen die na het reguliere lesprogramma op school 

blijven voor de “classe préparatoire” de DELF. Dit jaar zullen er onderbouw leerlingen 

het A2 examen doen en in de bovenbouw zullen er leerlingen het B1 examen doen. 
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https://institutfrancais.nl
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VOORLEESWEDSTRIJD EN LEZING MARTINE LETTERIE BRUGKLASSEN 
Op vrijdag 22 april organiseert de sectie Nederlands een voorleeswedstrijd voor alle 
brugklasleerlingen én de leerlingen uit MYP2DLL (Dutch Language and Literature) in 
theater Warenar in Wassenaar. 
Ook brengt de jeugdliteratuurschrijfster Martine Letterie net zoals vorig jaar een 
bezoek aan dit theater en vertelt zij over één van haar indrukwekkende geschreven 
boeken ‘Wij blijven bij elkaar’. Leerlingen dragen bovendien een eigen geschreven 
gedicht over de huidige verschrikkelijke oorlog in Oekraïne voor. 
In het theater is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de schrijfster en alle 
leerlingen schrijven een recensie over het door hen gelezen boek van Martine Letterie. 
Zij zal de prijzen uitreiken en voor wie dat wil haar boeken signeren.
We kijken uit naar een leerzame en interessante ochtend!
Namens de sectie Nederlands, Foka Schoon

OEKRAÏNE
Op 4 april is gestart met de eerste lessen voor vluchtelingenkinderen uit de Oekraïne. Als 
locatie is gekozen voor de voormalige Den Deijl School in Wassenaar. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden met vluchtelingenwerk via opvang@wassenaar.nl 
De Den Deijl School aan de Middelweg is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 
- 13.00 uur. 
De focus zal bij de start met name liggen op het landen en aarden van de leerlingen en hun 
moeders in Nederland. In een tweede fase zal de aandacht meer liggen op het geven van 
onderwijs aan de kinderen. Uiteindelijk, maar dat is afhankelijk van hoelang deze crisis zal 
duren, wordt gekeken naar uitfasering naar de Wassenaarse scholen. 
Vanuit de gemeente en Schooladviesdienst is een kernteam opgericht, dat wekelijks contact 
heeft. In deze overleggen gaat het nu vooral om praktische zaken, maar op termijn zullen 
we ook kijken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld lessen te verzorgen of een gezamenlijk 
project te doen. 

STAND WITH
UKRAINE

TTO MOTTO
The TTO students and teachers hope you enjoy browsing through the  
Spring edition of the MOTTO – Magazine of TTO. The link to this edition can be 
found here.

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

MAGAZINE OF TTO 

SPRING EDITION 2022

MOTTO

https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/wp-content/uploads/2022/04/MOTTO-Spring-edition-2022.pdf
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ACTUEEL  |  BIOLOGIE

WAARNEMING EN GEDRAG
VANUIT DE SECTIE BIOLOGIE

PROEFJES
De brugklassen zijn voor biologie bezig met het 
hoofdstuk Waarneming, gedrag en regeling. Om 
echt goed waar te kunnen nemen zijn zintuigen es-
sentieel. Daarom doen de leerlingen van 1E en 1F 
een aantal proefjes waarbij onder andere gepro-
beerd wordt uit te zoeken of één zintuig genoeg is 
om goed waar te kunnen nemen (reuk en smaak), of 
je gevoelszintuigen gelijk verdeeld zijn over je huid 
en of je beide oren nodig hebt om de bron van geluid 
te kunnen lokaliseren. 

ONTLEDEN
Havo 4 is bezig met Thema 6 Waarnemen en ge-
drag. Waarnemen focust vooral op het zintuig Oog. 
In de klas zijn modellen aanwezig van het oog en er 
bestaan duidelijke afbeeldingen en uitlegfilmpjes 
over het oog. Maar hoe het oog precies werkt wordt 
pas echt duidelijk wanneer je een schapenoog ont-
leedt en zelf door de lens ziet hoe de letters ver-
groot worden. 

Voor biologie zijn de brugklassen bezig met waarneming, gedrag en regeling; havo 4 is 

aan het werk met het zintuig Oog. Is 1 zintuig genoeg om waar te nemen? En wat ont-

dek je allemaal als je een schapenoog ontleedt? 

  Geluid lokaliseren

  Spiegel tekenen
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VAKANTIEROOSTER 
    2022-2023 

ACTUEEL  |  AGENDA
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Het vakantierooster 2022-2023 inclusief roostervrije dagen 

leerlingen is bekend en ziet er als volgt uit:

EXCURSIE HAVO 4 EN VWO 5 NAAR HEI- EN BOEICOP 
Hoera, we mogen weer! Dit jaar niet naar Schelphoek, maar op 7 en 8 juni vertrekken 
de leerlingen van Havo 4 en Vwo 5 met biologie in hun pakket voor een tweedaagse 
excursie met overnachting naar Hei- en Boeicop. Dit is een ecologisch studiecentrum 
gelegen in een uitgestrekt weidegebied tussen de Lek en de Linge, zo’n 20 km onder 
Utrecht. De leerlingen van de voorexamenklassen gaan hier veldstudies en mili-
euonderzoeken uitvoeren en de resultaten kort presenteren als onderdeel van hun 
examendossier. De excursie staat onder leiding van de biologiesectie.

VAKANTIE  VAN  TOT EN MET 
Herfstvakantie  24 oktober 2022 28 oktober 2022
Roostervrij leerlingen 23 december 2022  
Kerstvakantie  26 december 2022 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie  27 februari 2023  3 maart 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023 
Meivakantie  24 april 2023 5 mei 2023
Hemelvaartweekend  18 mei 2023 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag  29 mei 2023
Zomervakantie  10 juli 2023 18 augustus 2023
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ACTUEEL  |  CHINEES

ACTIVITEITEN BIJ HET 
VAK CHINEES

Zaterdag 26 maart werden op school de HSK1 en 
HSK2 examens gehouden, een officieel erkend 
examen Chinese Lees- en Luistervaardigheid. 21 
leerlingen deden hieraan mee. 
Op 28 maart bezocht de Chinese dichter Wang 
Jiaxin onze school. Leerlingen Chinees van de 4e, 
5e en 6e klas luisterden ademloos naar de voor-
dracht van zijn gedichten (de vertaling werd door 
onze leerlingen voorgelezen) en zijn verhalen daar-
omheen. Wang Jiaxin was bijzonder verguld met 
het cadeau dat de leerlingen voor hem maakten: 
een boek met gekalligrafeerde karakters, die de 
leerlingen, geïnspireerd door zijn gedichten, ge-
maakt hadden. 
De eindexamenleerlingen hebben hun schoolexa-
mens Chinees afgesloten (er is geen Centraal Ex-
amen Chinees) en om dat te vieren gingen we na-
tuurlijk naar Full Moon in Chinatown Den Haag! 
De tweede, derde en vierdejaars leerlingen deden 
mee aan de Nuffic Online Grote China Quiz, voor 
alle scholen die bij het Nuffic Netwerk Chinees be-
horen. De eerste en tweede prijs werden door onze 
leerlingen in de wacht gesleept! 
Een fysieke uitwisseling met China-reis zit er voor-
lopig niet in, maar drie klassen (3e, 4e en 5e leer-
jaar) zijn druk bezig met een online uitwisseling 
met leerlingen van onze partnerschool Tong’An 
nr 1 in Xiamen. De derde klas doet een Cultuur-
project, terwijl de vierde en vijfde klas een gloed-
nieuw Kunstproject doet. Culturele ijsbergen en 
moodboards worden over en weer met China uit-
gewisseld, en het is interessant om te ervaren hoe 
verschillend, of juist hetzelfde, leeftijdsgenoten in 
China over bepaalde zaken denken! 

Er gebeurt weer van alles bij het vak Chinese Taal en Cultuur!

  Wang Jiaxin op bezoek

  De Nuffic Online Grote 
China Quiz
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VANUIT DE KUNSTSECTIE
In de tweede week van april werden de examenwerken van kunstvak 6V ingeleverd. 
Prachtige kunstwerken die een weerslag zijn van 3 jaar kunstvak bovenbouw. Voor mij als 
docent is het geweldig om te zien dat de groep van 31 leerlingen in deze tijd heeft geleerd 
probleemoplossend en creatief te denken, ze durven te experimenteren en hebben ontdekt 
wie ze zijn, hoe ze in de wereld staan en wat ze leuk vinden en goed kunnen. Veel dank voor 
de mooie gesprekken die ik afgelopen week heb gevoerd met jullie! Ook is het voor mij erg 
leuk om te zien dat al die lessen kunstgeschiedenis hun weg teruggevonden hebben in hun 
kunstwerken en worden vermengd met hun persoonlijke verhalen. Als volleerde postmo-
derne kunstenaars citeren zij vrijelijk uit de kunstgeschiedenis, o.a. de Barok, het Surrea-
lisme, Pop Art, en Henri Moore. Dit jaar is er weer veel geschilderd, maar zijn er ook reliëfs, 
beelden, films en mode gemaakt/ontworpen. Al het werk zal bij de diploma-uitreiking 
worden geëxposeerd. 
U bent dan van harte welkom het werk te komen bekijken. 
#trotse juf. 
Marijke van der Hofstede
docent Kunstvak en Kunst Algemeen VWO  
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KUNSTKLAS
ACTUEEL  |  KUNSTKLAS

Een paar reacties van onze leerlingen, waarbij ge-
vraagd werd wat je leert tijdens kunstklas:

Louise Talmard RLW1
‘The more I learn, the more I can do, and the more 
I have fun in being creative.’ 

Roos Slats RLW1B 
Ik heb geleerd dat je klei op verschillende manieren 
kan bewerken en in detail kan uitwerken. Ook heb 
ik geleerd dat je door moet zetten als het niet lukt. 
En dat het lelijkste toch een van de mooiste vazen 
kan worden.

VEEL TALENT 
Op woensdag 1 juni is de eindtentoonstelling in de 
galerieën van de KABK. Een mooie afsluiting van 
hun jaar.
We zien zoveel talent onder de leerlingen, maar 
merken vooral ook hoe leuk en gezellig de leerlin-
gen het vinden om Kunstklas te doen met leerlin-
gen uit alle leerjaren en uit alle afdelingen van de 
school. 
Graag geven we hier een kleine impressie van wat 
de leerlingen dit jaar bij de verschillende disciplines 
gedaan en geleerd hebben.
Kate Royle.
 

De leerlingen van de Kunstklas zijn nu bezig met hun laatste blok 

lessen en we kunnen wel zeggen dat het jaar voorbij gevlogen is! 
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ACTUEEL  |  MR

BERICHT VAN DE 
            OUDERGELEDING MR

TWEE SOORTEN
Er bestaan op het RLW twee soorten ouderbijdra-
ge: de algemene ouderbijdrage en de bijdragen voor 
specifieke programma’s en voorzieningen. Deze 
laatste betreffen het tweetalig onderwijs, de IB 
English language and literature certificate course, 
het jaarboek, de kunstklas, de locker en de school-
reizen.
De hoogte van de ouderbijdragen voor school-
jaar 2021/2022 is ten opzichte van het school-
jaar 2020/2021 ongewijzigd. Ook in schooljaar 
2019/2020 was de ouderbijdrage gelijk gehouden. 
De uitleg en regeling van de ouderbijdragen zijn voor 
ouders opgenomen in de schoolgids (staat ook op 
de internetsite van het RLW). Één van de taken van 
de oudergeleding van de MR is om in te stemmen 
met de hoogte van de ouderbijdrage. Op die manier 
is er vanuit ouders een controle op de hoogte van 
de ouderbijdrage. 

EXTRA LEERMIDDELEN
De algemene ouderbijdrage bedraagt 2,8% van de 
totale baten van de school. De school gebruikt de 
algemene ouderbijdrage voor extra voorzieningen 

voor de leerlingen. Het grootste deel (ongeveer 
65%) van de algemene bijdrage wordt ingezet voor 
extra leermiddelen voor de leerlingen en de media-
theek. Het overige deel van de ouderbijdrage is ter 
dekking van de kosten voor extra ICT voorzieningen 
(met name de chromebooks voor leerlingen), repro-
ductie en schoolactiviteiten. 

BUDGETNEUTRAAL
De school organiseert de schoolreizen budgetneu-
traal. Reizen kunnen uitsluitend worden georgani-
seerd bij voldoende betalende deelnemers. Onvol-
doende draagkracht van ouders/verzorgers mag 
er echter nooit toe leiden dat leerlingen worden 
uitgesloten van programma’s, reizen en excursies. 
De school draagt er zorg dat alle leerlingen altijd 
kunnen meedoen. 

Voor vragen over MR onderwerpen: 
mr.rlw@rijnlandslyceum-rlw.nl

Oudergeleding MR Rijnlands Lyceum Wassenaar
Saskia Kettler
Alexander van Dam

Elk jaar bespreekt de oudergeleding van de medezeggenschapsraad de besteding van 

de ouderbijdrage met de schoolleiding. Wij geven u daarover graag een update. 

JAARBOEK 2021-2022
Er wordt weer hard gewerkt aan het jaarboek van dit schooljaar. Voor alle leer-
lingen geeft het boek een leuk overzicht van de highlights van het jaar en voor de 
eindexamenkandiaten is het een mooie herinnering aan hun laatste schooljaar 
op het Rijnlands. Het thema is dit jaar Read your heart out! Lezen is leuk, lezen is 
belangrijk en het is interessant om te horen wat leerlingen en docenten over dit 
onderwerp te vertellen hebben.
Het jaarboek is door velen al voorbesteld, maar mocht je dat nog niet gedaan heb-
ben, voor €17,50 kun je bij het servicepunt een jaarboek reserveren!
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LEIDENWEEK
ACTUEEL  |  LEIDENWEEK

Mooi om voor onze brugklassers weer de Leidenweek te kunnen organiseren! Tijdens 

dit vakoverstijgende project gaan de brugklassers drie dagen naar Leiden en bezoe-

ken ze voor verschillende vakken diverse musea. Leuk dat ook het vak Chinees dit jaar 

meedoet, zo kunnen de leerlingen zich al een beetje oriënteren op dit vak en erover 

nadenken of ze volgend jaar het vak Chinees misschien willen kiezen!
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COLOFON

Deze Logmail is een tweemaandelijkse uitgave 
van het Rijnlands Lyceum Wassenaar.
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www.rijnlandslyceumwassenaar.nl
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  Lente in aantocht!
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