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GESLAAGD!



Beste ouders en leerlingen,

Het schoolleven draait gelukkig weer op volle toeren. We kunnen terugblikken op goed geslaagde reizen 
met de onderbouwklassen havo en vwo naar Zeeland en Limburg en met de internationale leerlingen 
naar Friesland. De biologen zijn met hun bovenbouwleerlingen op natuurkamp naar Hei en Boeicoop 
geweest. Ook andere excursies, zoals bijvoorbeeld voor het vak geschiedenis naar Amsterdam, konden 
weer doorgang vinden. Voor de bovenbouwreizen plannen we een inhaalslag in het eerste trimester van 
komend schooljaar. De voorbereidingen daarop zijn in volle gang.
Een hoogtepunt in de afgelopen periode was de musical. Twee jaar lang was het niet mogelijk om die live 
op te voeren. ‘Rumour has it’ (a murder mystery musical)  was een feest voor de deelnemende leerlingen en 
het publiek. Daarin zaten overigens heel wat trotse ouders en grootouders. 
In deze Logmail staan ook enkele beelden van recente interne verbouwingen. Eén van nieuwe kunstlo-
kalen is al in gebruik, het tweede is zo goed als klaar. Ook het nieuwe muzieklokaal kan na de vakantie in 
gebruik worden genomen. Komend schooljaar gaan we een aantal lokalen in de B-vleugel (gebouwdeel 
1952) verbouwen tot practicumlokalen voor de bètavakken. De plannen voor de uitbreiding van een 
nieuwe vleugel aan het gebouw vorderen gestaag. Daarover een volgende keer meer. 
Tenslotte voor de leerlingen een hart onder de riem bij het einde van het schooljaar. Veel succes in de 
toetsweek, ga ervoor en haal het beste uit jezelf! De eindexamenleerlingen wens ik veel succes in het tweede 
en derde tijdvak twee. Ik hoop van harte dat jullie harde werken straks met een mooi diploma wordt bekroond.

Met vriendelijke groet,

Jan Leuiken 
rector
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 SCHOOLLEVEN
OP VOLLE TOEREN

VOORWOORD  |  JAN LEUIKEN

NIEUWE LOKALEN
Met de groei van het aantal leerlingen, neemt ook de vraag naar 
lokalen toe. Vandaar dat we heel blij zijn dat we de docentenka-
mer hebben kunnen verplaatsen naar de vleugel van het voor-
malige bestuursbureau aan de voorkant van het terrein.
Hierdoor kwam er midden in het gebouw meer ruimte vrij en 
konden we twee nieuwe kunstlokalen realiseren.
Ook kon het muzieklokaal, dat als tamelijk krap ervaren werd, 
nu verplaatst worden naar één van de voormalige kunstlokalen. 
Op de foto een impressie van de nieuwe docentenkamer. 
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KUNSTKLAS 
EINDTENTOONSTELLING

ACTUEEL  |  TENTOONSTELLING

Woensdag 1 juni vierden onze Kunstklas leerlingen (RLW & ISW) 

hun eindtentoonstelling op de KABK. 

PRIJZEN EN FELICITATIES
Alle 48 leerlingen (onze grootste groep ooit!) in-
clusief 5 bovenbouw leerlingen lieten fantastische 
werken zien. Van Keramiek tot Fotografie en van 
Interactive Media Design tot Art Science en meer, 
er was veel te bewonderen. De sfeer was gewel-
dig!
De 1e prijs voor de beste dummy ging naar Zoia 
Frigerio uit 2B en de 3e prijs naar Himaya Uvage 
Don uit 4Havo. Veel talent!

  Himaya Uvage Don: 3e prijs!

8 8 8 8 8

  Zoia Frigerio: 1e prijs voor de beste dummy

8 8 8 8 8
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SAMEN IN GESPREK 
Aan de hand van een aantal toegankelijke on-
derwerpen, zoals school, sport, muziek, eten en 
drinken, hobby’s etc. en bijbehorende eenvoudige 
zinnetjes op blaadjes met afbeeldingen gingen de 
ISW-leerlingen in drie groepjes het gesprek aan 
met hun Oekraïense leeftijdgenoten. Nederlands 
praten was het uitgangspunt, maar ook met be-
hulp van het Engels en van onze handen en voeten, 
konden we ons aan elkaar verstaanbaar maken. 
Het was interessant om te kunnen constateren 
dat we heel veel met elkaar gemeen hebben. Zo 
hebben we onder andere de vakkenpakketten van 
Oekraïense, Nederlandse en Internationale scholen 
met elkaar vergeleken.
 
FONETISCHE ONDERTITELING
Aan het eind van de gastles werd het natuurlijk ook 
tijd voor de Nederlandse gasten enkele belangrijke 
Oekraïense woorden te leren en vooral ook te leren 
uitspreken. De Oekraïense leerlingen waren wel zo 
aardig om het Cyrilisch schrift voor ons te voorzien 
van fonetische “ondertiteling”, zodat we in elk geval 
een poging konden wagen. Bo, Claire en Stella kre-
gen dan ook verdiend applaus voor hun uitspraak 
van woorden & zinnetjes als “Goedemorgen, ik heet 

..... en ik ben 14 jaar”. Dat lijkt simpel, maar in het Oe-
kraïens zijn deze zinnetjes echte tongenbrekers!!!
Bovendien kregen we ook een interessante uitleg 
over de uitspraak van een woord dat in het Oek-
raïens “speciaal brood” betekent, maar als je het 
verkeerd uitspreekt “aardbei”. Dit woord wordt 
momenteel veel gebruikt in Oekraïne als controle-
middel om na te gaan of iemand (bijvoorbeeld een 
soldaat) tot de goede partij behoort!
Tenslotte hebben de ISW-leerlingen ook nog wat 
verteld over het initiatief “Youth United” in Wasse-
naar en de Oekraïense leerlingen werden van harte 
uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten 
die binnen dit kader worden georganiseerd.
 
GELUKSVOGELS
Kortom, het was een leuke, gezellige en ook leer-
zame les voor alle aanwezigen en het zou leuk zijn 
als er meer contactmomenten zouden kunnen zijn 
tussen de leerlingen van het RLW/ISW enerzijds en 
de Oekraïense leerlingen anderzijds. Zo’n ochtend 
met deze Oekraïense leerlingen doet je ook goed 
beseffen dat wij hier in Nederland toch enorme ge-
luksvogels zijn!
 
Yvonne Nieuwmans

GASTLES NEDERLANDS 
ACTUEEL  |  OEKRAÏNE

Op donderdagochtend 9 juni gaven wij, docent Yvonne Nieuw-

mans en Bo, Claire en Stella, leerlingen uit MYP4 van onze Inter-

national School, een gastles Nederlands aan zo’n 17 leerlingen 

uit de Oekraïne, die in het oude gebouw aan de Middelweg (voor-

malige basisschool Den Deyl) onderwijs krijgen.

STAND WITH
UKRAINE
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Omdat sommige leerlingen ervoor hebben geko-
zen hun examen over meerdere tijdvakken te ver-
spreiden, laat de uitslag voor hen nog even op zich 
wachten.
Voor hen heel veel succes met de laatste loodjes!
Voor meer foto’s en namen van de geslaagden: kijk 
op de website.

UITSLAG EINDXAMENS
ACTUEEL  |  EXAMENS

Namens het gehele team van het Rijnlands feliciteren we onze 

geslaagde kandidaten met hun behaalde prestatie. Donderdag-

middag kwamen de leerlingen naar school om daar hun cijferlijst 

op te halen en de felicitaties van hun klasgenoten en docenten in 

ontvangst te nemen!

https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/geslaagd-2/
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DRAAIBOEK 2022
EINDE SCHOOLJAAR

ACTUEEL  |  PLANNING

MAANDAG 20 JUNI
Start toetsweek onderbouw + bovenbouw
Vanaf 15.30 uur 
Ontvangst toekomstige brugklassers

DINSDAG 21 JUNI
15.15-15.45 uur MYP 1A (Karin van Leeuwen) 
15.45-16.15 uur MYP 1B (Charlotte Seijger)
16.15-16.45 uur MYP 2A (Sandra van den Berg)
16.45-17.15 uur MYP 2B (Simone Hazeu)

WOENSDAG 22 JUNI
15.15-15.45 uur MYP 3A (Jolanda Hendriksen) 
15.45-16.15 uur MYP 3B (Vesna Anic)
16.15-16.45 uur MYP 4    (Amalia Marin Escobar)

DINSDAG 28 JUNI
Einde VP week onderbouw 

WOENSDAG 29 JUNI
Einde VP week bovenbouw 

DONDERDAG 30 JUNI
08.30-09.55 uur  
Inhalen gemiste toetsen 3e periode (Cynthia)
09.55-10.40 uur  
Inhalen gemiste toetsen 3e periode (Erik) 
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
Na 12.00 uur
Voorbespreking rapportvergaderingen 
Mentoren/afdelingsleiders maken afspraken

De docenten zijn aanwezig in de volgende lokalen:

Mw. Blom B103 Dhr. Van Benten A110 
Dhr. v. Bergen B126 Mw Boissevain B105
Dhr. Boutserse B126 Mw. Van Dijk A022 
Mw. Dooijewaard B216 Mw. Erbé A104
Dhr. Elzinga A105 Dhr. Favier A104 
Mw. De Forges A024 Mw. Geuke B216
Mw. Gauthier A024 Mw. vd Hofstede B037
Mw. Hoogcarspel Hgc B105 Mw. Hoogcarspel Hgp B105
Dhr. Hindmarsh B103 Mw. Hermans B057 
Mw. ter Haar B037 Dhr. vd Horst B107
Mw. Haasnoot A020 Mw. Hazeu C004 
Mw. Koppe A025 Dhr. Keurentjes B213
Mw. Kroese A020 Dhr. Lodewijk B126 
Mw. Lommelaars B204 Mw. Landa A022
Mw. Langereis? A024 Dhr. de Laat B103 
Mw. van Leeuwen B041 Mw. Marin Escobar B209
Mw. Maier B016 Mw. Nijhof B104 
Mw. Van Noort A023 Mw. Nieuwmans B016
Mw. O’Herne B216 Mw. van Otterloo A110 
Mw. Porton A107 Dhr. Raouani C015
Mw. van Rijn B107 Dhr. Roelofsen A106 
Mw. Royle B018 Mw. Rimmelzwaan A024
Mw. Ramp B016 Dhr. Ramsaran A103 
Dhr. Rutkowski B214 Dhr. van Sabben A103
Mw. Schoon B016 Mw. Sieters A025 
Dhr. Sprokholt B214 Dhr. Schreurs A105
Mw. Schermers B016 Mw. Stout A020 
Dhr. Stevens B213 Mw. Stofmeel B016
Dhr. Stuurman A108 Dhr. Steenvoorde B018 
Mw. Turner-Meijer A021 Mw. Tates A016
Dhr. van Vliet B209 Dhr. Veenstra B213 
Dhr. van Veen B126 Dhr. de Vries A025
Mw. Voorham B037 Mw. de Vos A021 
Mw. Vletter A021 Dhr. Vd Weegen  B204
Dhr. Weyland B205 Dhr. vd Werf C015 
Dhr. vd Zaag C004

Het einde van het schooljaar is zicht! Onderstaand het overzicht 

met daarin aandacht voor een aantal praktische zaken. 
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om hen de uitslagen mee te delen (o.a. doubleren, 
taken).

Middag: Diploma uitreiking V6 in Atrium

WOENSDAG 6 JULI                           
Vanaf 9.00 uur inleveren van de boeken van Van 
Dijk Educatie volgens onderstaand schema.
09.00-10.00 uur   Alle 1e klassen 
10.00-11.00 uur   Alle 2e klassen 
11.00-12.00 uur   Alle 3e klassen 
12.00-13.00 uur   4 HAVO en 4 VWO 
13.00-13.30 uur   5 VWO
14.00-14.30 uur   5 HAVO
14.30-15.00 uur   6 VWO

9.00 uur-10.00 uur    Plenaire vergadering in B027 
10.00 uur-14.00 uur  Sectievergaderingen
12.00 uur-14.00 uur  Revisiecommissie (alle men-
toren moeten aanwezig zijn!) 
Revisie uitsluitend bij cijferwijziging
13.00 uur-14.15 uur  TTO vergadering
14.00 uur-17.00 uur  Revisievergaderingen
14.00 uur  Revisievergadering vijfde klassen
14.30 uur  Revisievergadering vierde klassen
15.00 uur  Revisievergadering derde klassen
15.30 uur  Revisievergaderingen tweede klassen
16.00 uur  Revisievergaderingen brugklassen

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 rappor-
tuitreiking van donderdag 15 juli. De docent infor-
meert de leerling over de inhoud van de taak. De 
docent geeft de leerling het taakformulier (ver-
krijgbaar 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.

Let op: Alle docenten moeten beschikbaar zijn voor 
een eventuele revisievergadering van een klas. Infor-
matie wordt verstrekt via de mail!

Middag: Mentorenoverdracht

19.30 uur: Schoolfeest in Duinrell, Vooraf gelegen-
heid om met collega’s te eten op Duinrell (inteken-
lijst hangt op in personeelskamer)

VRIJDAG 1 JULI
CITO Uitslag CSE II, 5 HAVO EN 6 VWO
Promotievergaderingen H4, V4, H3 en V5 
08.30-09.15 uur  A3A (Rosanne van Noort)
09.15-10.00 uur  A3C  (Ruurd van Sabben)
10.00-10.45 uur  A3D (Ingrid Stofmeel)
10.45-13.00 uur  V4  (Brg, Wgn, Dks, Spt, Rlf en Kpp)
13.00-14.45 uur  H4 (Rhd en Rmm)
14.45-17.00 uur  V5 (Ohe, Prt, Wld, Fav, Srr, Hgp)

MAANDAG 4 JULI                           
12.30 uur  Geslaagden tweede tijdvak tekenen di-
ploma
19.00 uur  Diploma-uitreiking Havo in Toneelzaal

Promotievergaderingen B1A, B1B, B1C, B1D, B1E, 
B1F, H3A, H3B, A3B/G3B, G3A (in B027) 
08.30-09.15 uur  H3A  (Yvonne Nieuwmans) 
09.15-10.00 uur  H3B  (Robbert van der Zaag)
10.00-10.45 uur  G3A  (Petra Bemelmans)
Pauze
11.00-11.45 uur A3B/G3B  (Eva Kroese)
11.45-12.30 uur B1F  (Niels Lodewijk)
Pauze
13.00-13.45 uur B1E  (Marijke van der Hofstede)
13.45-14.30 uur B1D  (Lisanne Vletter)
14.30-15.15 uur B1C  (Jose Langereis)
15.15-16.00 uur B1B  (Foka Schoon)
16.00-16.45 uur B1A  (Marije Haasnoot)

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 5 JULI                           
Afname 3e tijdvak tot en met 8 juli in A105 
Promotievergaderingen 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F 
(in B027)
08.30-09.15 uur 2A  (Jeroen Bouterse) 
09.15-10.00 uur 2B  (Janine ter Haar)
10.00-10.45 uur 2C  (Jenny van Otterloo)
Pauze
11.00-11.45 uur 2E  (Paul van der Werf)
11.45-12.30 uur 2D  (Ted de Laat)
12.30-13.15 uur 2F  (Nicole Hermans)

Nadat over een hele jaarlaag is vergaderd, bellen 
de mentoren voor 18.00 uur waar nodig de ouders 



DRAAIBOEK 2022
(VERVOLG)

ACTUEEL  |  PLANNING

DONDERDAG 7 JULI
Promotiebijeenkomsten
8.30-9.00 uur Brugklassen:
B1A Marije Haasnoot lokaal A110
B1B Foka Schoon lokaal B104
B1C Jose Langereis lokaal B105
B1D Lisanne Vletter lokaal B103
B1E Marijke v.d. Hofstede lokaal B037
B1F Niels Lodewijk lokaal B126

9.00-9.30 uur V4: 
Rienko van Bergen lokaal A020
Ed van der Weegen  lokaal A021
Inez van Dijk lokaal A022
Robert Sprokholt lokaal A023
Ruud Roelofsen lokaal A024
Wilmieneke Koppe lokaal A025

9.30-10.00 uur Tweede klassen:
2A Jeroen Bouterse lokaal B016
2B Janine ter Haar lokaal B203
2C Jenny van Otterloo lokaal A110
2D Ted de Laat lokaal B205
2E Paul van der Werf lokaal B104
2F Nicole Hermans lokaal B105

10.00-10.30 uur H4 en V5:
H4 Driss Rahouani lokaal A020
H4 Esther Rimmelzwaan lokaal A021

V5 Jos O’Herne lokaal B216
V5 Margot Porton lokaal A106
V5 Wim Weyland lokaal A103
V5 Kenny Favier lokaal A104
V5 Rik Schreurs lokaal A105
V5 Suzanne Hoogcarspel lokaal A107
   
11.00-11.30 uur Derde klassen: 
H3A Yvonne Nieuwmans lokaal B016
H3B Robbert vd Zaag lokaal A016
G3A Petra Bemelmans lokaal B107
A3A Rosanne van Noort lokaal B103
A3B/G3B Eva Kroese lokaal B104
A3C Ruurd van Sabben lokaal B105
A3D Ingrid Stofmeel lokaal B203

12.30 uur
Eindejaarslunch  
   
VRIJDAG 8 JULI 
Afronding schooljaar door docenten en adminis-
tratie (oudergesprekken, lessenverdeling etc).

DONDERDAG 14 JULI 
CITO Uitslag CSE III, 5 HAVO EN 6 VWO
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FIJNE 

VAKANTIE!

Team van het 

Rijnlands 

Lyceum



BESTELPROCES VANDIJK
ACTUEEL  |  LEERMIDDELEN BIJ VANDIJK

Als u (samen met de leerling) leermiddelen gaat 
bestellen voor het schooljaar 2022-2023, zal ge-
vraagd worden in te loggen met het Somtoday 
account van de leerling. Op deze manier kan de 
bestelling uniek worden  gekoppeld en dit zorgt er-
voor dat licenties op de juiste plek - namelijk, bij de 
leerling - in Somtoday terecht komen. 
Wij verzoeken u daarom met klem de Somtoday 
inloggegevens van de leerling te gebruiken bij het 
bestellen. Dit voorkomt veel problemen.
 
HET VOLGENDE IS DAARBIJ 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 zomerva-
kantie. Leerlingen kunnen tijdens het bestellen 
inloggen met hun Somtoday account: gebrui-
kersnaam = leerlingnummer. Mocht er om een 
e-mailadres worden gevraagd: dan moet u het 
school-e-mailadres van uw kind gebruiken: 
leerlingnummer@rijnlandslyceum-rlw.nl. 

3 Als uw zoon/dochter het wachtwoord voor 
Somtoday niet meer weet, kan een nieuw 
wachtwoord worden aangevraagd. Ook wan-
neer de school gesloten is. 

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 Persoon-
lijke Klantomgeving bij VanDijk een persoonlijke 
link klaar. Deze link heeft de leerling nodig om zijn/
haar digitale leermiddelen te kunnen koppelen. 
Ongeveer een week voor de start van het school-
jaar wordt de persoonlijke link ook nog per e-mail 
toegestuurd naar het e-mailadres dat tijdens het 
bestellen is opgegeven.
 
VOOR NIEUWE LEERLINGEN GELDT HET VOLGENDE
De inloggegevens voor Somtoday zijn voor nieuwe 
leerlingen (brugklas en hoger) schooljaar 2022-
2023 pas bekend in de 1e week na de zomerva-
kantie. Voor deze leerlingen is de bestelwijze zon-
der Somtoday-inloggegevens van toepassing. 
 
KOPPELPROCES DIGITALE LEERMIDDELEN
1 Ga naar de website www.vandijk.nl
2 Log in met dezelfde gegevens als waarmee het 

lesmateriaal is besteld.
3 Links staat ‘activeer licentie’. Klik daarop.
4 Vervolgens verschijnt een scherm met een paarse 

knop ‘Nu Activeren’. Dit moet worden aangeklikt.
5 Op het nu volgende scherm moet er worden in-

gelogd in de schoolomgeving.
6 Nu worden de licenties in Somtoday onder het 

tabblad leermiddelen toegevoegd.
Let wel: er kan een nacht overheen gaan voordat de 
digitale leermiddelen in Somtoday zichtbaar zijn.
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JAARBOEK 2021-2022
Het was weer een hele klus, maar het jaarboek van 
schooljaar 2021-2022 is af en ligt momenteel bij de 
drukker. Alle leerlingen die een jaarboek besteld hebben 
kunnen deze in de eerste week van juli bij hun mentor 
ophalen. Heb je nog geen jaarboek besteld? Wanneer 
je € 17,50 in een envelop doet en bij het servicepunt af-
geeft, zal Carolien ook voor jou een jaarboek reserveren!

FOTO
CHALLENGE 

LEZEN 
OP GEKKE
PLEKKEN

mailto:leerlingnummer@rijnlandslyceum-rlw.nl
http://www.vandijk.nl
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ACTUEEL  |  JUNIOR TTO

JUNIOR TTO EXAMS
Op donderdag 7 juni hebben de Year 3 TTO-leerlingen het onder-

deel leesvaardigheid en luistervaardigheid van het Cambridge 

Exam afgelegd. Na drie jaar les te hebben gehad in het Engels, is 

het tijd om te kijken of de TTO-leerlingen het benodigde niveau 

gehaald hebben: B2 op het Europees Referentiekader.

In april hebben de leerlingen al het onderdeel 
schrijfvaardigheid afgesloten en in de toetsweek 
volgt een mondeling waar de leerlingen kunnen la-
ten zien wat ze kunnen en hoe ver ze zijn gekomen 
na drie jaar TTO in de onderbouw.
We vinden het als TTO Team ontzettend fijn dat 
veel van onze TTO-leerlingen ervoor hebben ge-
kozen om ook in de bovenbouw door te gaan met 
TTO. Hier zijn we ook ontzettend trots op! Nog 
heel veel succes met jullie mondeling, Year 3 TTO!

TTO DRAMA CONTEST
De school doet het goed op toneelgebied, want we hadden namelijk afgelopen week niet alleen de 
musical, maar ook de ‘National Nuffic TTO Drama Contest 2022’ voor 2e en 3e klassers. De leerlingen 
moeste daarvoor zelf een script schrijven met als thema ‘With flying colours’. De finale was op het Vis-
ser ’t Hooft in Leiden. De winnaar werd een combinatie van leerlingen uit 2C en 2A: Dorsa Farsi, Lizzy 
de Klein, Sabine Ettema en Isabelle Hemmes. Coach was Nicole Hermans.

HEI EN BOEICOP
Voor de praktische opdracht Ecologie gaan de biologieleerlingen 
van V5 en H4 ieder jaar naar Schelphoek. Dit jaar is de groep te 
groot dus is dit jaar het natuurkamp in Hei en Boeicop, 20 km 
onder Utrecht. We verblijven in een verbouwde boerderij met 
bijgebouwen en de leerlingen gaan, na een korte instructie om 
bekend te raken met de verschillende onderzoeksmethoden en 
materialen, in groepjes op pad om hun onderzoeksvraag zo goed 
mogelijk te beantwoorden. Op zoveel mogelijk plaatsen worden 
gedurende twee dagen gegevens verzameld die verwerkt gaan 
worden in een presentatie en een poster. Natuurlijk is er ook 
wat tijd vrijgemaakt voor ontspanning met marshmallows en 
kampvuur maar er moet daarnaast ook hard doorgewerkt wor-
den om na anderhalve dag klaar te zijn voor de presentaties.



 LOGMAIL 17 JUNI 202211

MUSICAL RUMOUR HAS IT  
Op woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 juni was het weer zover: de jaarlijkse, Engelstalige musical 
van het Rijnlands Lyceum Wassenaar. Dit jaar een waar moordmysterie met een mooie plottwist. 
Rumour Has It speelt zich af in de jaren 20 van de vorige eeuw. De toeschouwers scheepten in op het 
schip van Captain Jack Seagull en leerden de crew en de passagiers kennen. Ondertussen was de 
grote vraag: wie is er verantwoordelijk voor de dood van Duchess Valerie Sinclair?
Met liedjes zoals “Rumour Has It” van Adele, “Say A Little Prayer” van Aretha Franklin en “Valerie” van 
Amy Winehouse was het een waar spektakel! 
Dit jaar speelden 27 leerlingen vanuit de gehele school mee. Het is mooi om te zien wat een plezier 
deze leerlingen hebben en dat ze altijd een echte familie worden: of ze nu in de brugklas zitten, in de 
bovenbouw of op de International School... we doen dit samen! En wat hebben ze het goed gedaan. 
Deze twee musicalmoeders zijn ontzettend trots op iedereen die mee heeft gedaan.
Na een schooljaar lang elke vrijdagmiddag samen te hebben geoefend, vallen we een beetje in een 
gat, maar we kijken nu al uit naar onze volgende musical! 

Karin van Leeuwen en Marije Haasnoot 

MURDER 
MYSTERY 
MUSICAL



BEZOEK
EINDEXAMENJAAR 1972

ACTUEEL  |  1972

Op vrijdagmiddag 3 juni hadden we op school bezoek van de leer-

lingen uit de examenklas van 1972.

Ontzettend leuk om hun de school te laten zien 
en te horen over hoe de school er in 1972 uitzag. 
De A- en de B-gang waren er natuurlijk al, maar 
de nieuwbouw zagen velen van hen voor het eerst.
1972 was het laatste examenjaar voor de zoge-

naamde Mammoetwet en de oud-leerlingen had-
den het erover hoe hard ze hun best moesten doen 
om vooral niet te blijven zitten, want dan zouden 
ze een heel ander examen krijgen het jaar erna.
Aan het eind van de rondleiding werd door de klas 
nog het Rijnlandse Schoollied gezongen, dat voor 
de gelegenheid weer even geoefend was.
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BEZOEK AMSTERDAM 5 V 
Op 7 en 8 juni bezochten de leerlingen van 5V het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam (Mokum) 
waar zij zelf presentaties gaven bij monumenten zoals de Dokwerker, het Holocaust namenmonu-
ment, Auschwitzmonument. 
In het namenmonument staat ook de naam van Freddie da Silva, oud docent van onze school.
De historische wandeling eindigde bij het monument voor de vrouwen van Ravensbruck.

1972                    NU
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KUNST GEGEN DIE MAUER
ACTUEEL  |  TENTOONSTELLING

2C heeft deelgenomen aan “Kunst gegen Mauern”, 
een initiatief uit Berlijn om leerlingen op een crea-
tieve manier te laten nadenken over waardes als 
vrijheid en vrede. Op miniaturen van de Berlijnse 
muur hebben de leerlingen hun boodschap op een 
oostkant (vanuit het zicht van iemand die achter de 
muur zit opgesloten) en een ‘vrije’ westkant vorm-
gegeven. We zijn erg tevreden hoe de leerlingen op 
die manier met geschiedenis, kunst en taal tegelij-

Mooie kleurrijke tentoonstelling in de nieuwe docentenkamer: 

hier is het resultaat te zien van een vakoverstijgend project van 

Duits + Art&Design zien. Kijk ook op de website.

kertijd bezig waren. En we hopen dat de pilot waar 
we nu aan hebben deelgenomen volgend jaar een 
vervolg krijgt, zodat we in de toekomst misschien 
met nog meer klassen hieraan kunnen deelnemen. 
De docenten kunnen nog even genieten van deze 
tijdelijke tentoonstelling, want aan het eind van 
het schooljaar mogen de leerlingen hun individuele 
onderdelen van de muur mee naar huis nemen. 

SCHOOLFEEST
Op donderdag 30 juni wordt een extra feest gegeven om het schooljaar 2021-2022 gezamenlijk af te 
sluiten. Voor de leerlingen in de onderbouw komt het feest in plaats van de jaarlijkse Happy Day.
Het thema is: Dress in White! Het feest vindt plaats op Duinrell en begint om half 8.
Als bijdrage in de kosten wordt de leerlingen gevraagd om een toegangskaartje te kopen. Deze zijn €5 
per stuk en zullen in het atrium verkocht worden.

BERLIN   

https://www.kunst-gegen-mauern.de/de/schulen/niederlande/wassenaar/rijnlands-lyceum-wassenaar
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RLW EN TTO
               REIZEN

ACTUEEL  |  REIZEN

In april en mei zijn de tweede en derde klassen – regulier en TTO 

– op reis geweest naar Zeeland of Maastricht. Van sportief wa-

tersporten, tot de Highland Games op het strand, de heuvels op 

en af fietsen in Valkenburg, of de hersenen laten kraken in een 

Escape Room, de reizen waren heel divers en bovendien heel erg 

gezellig! We zijn heel blij dat we de leerlingen na twee Covid-ja-

ren toch nog mee op reis hebben mogen nemen.

De Year 2 TTO-leerlingen gingen naar Maastricht 
waar ze niet alleen de stad gingen ontdekken door 
middel van een geocache, maar waar ze ook meer 
leerden over de mergelgrotten en een lange fiets-
tocht maakten door het Limburgse landschap.

YE
AR

 2
 T

TO
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De Year 3 TTO-leerlingen gingen naar Domburg 
in Zeeland, waar ze sliepen in een voormalig kas-
teel uit de 13e eeuw dat heel dicht bij het strand 
lag. Deze reis had toch nog een Engels tintje met 
de Schotse Highland Games en een Cricket Clinic. 

De tweede en derde klassen regulier gingen naar 
het Grevelingenmeer in Zeeland waar ze meer 
leerden over de watersnoodramp en veel water-
activiteiten hebben gedaan, zoals windsurfen en 
zeilen. Ook was er een leuke Bonte Avond, een 
bootcamp en een zwerftocht voor de leerlingen.
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BEZOEK BURGEMEESTER 
Op Maandag 13 juni kreeg 5VWO een bezoek van Burge-
meester van Wassenaar, Leendert de Lange. De klas had 
een foto-wedstrijd gewonnen waarbij de gemeenteraads-
verkiezingen van maart werden gepromoot. De burge-
meester had een inspirerend verhaal over gemeentelijke 
politiek en wat dit nu echt betekent voor jou. Ook gaf hij een 
leuk inkijkje in zijn eigen pad naar het burgemeestersambt 
en wat voor rol de burgemeester precies heeft in de ge-

meente. Veel leerlingen wisten niet dat hij eigenlijk boven de 
partijen staat en moet werken met mensen die hij niet zelf 
heeft uitgekozen. Leerlingen stelden vragen over de Rijks-
straatweg, het Politiebureau in Wassenaar en jongerenge-
legenheden. Verrassend was dat er geconcludeerd werd dat 
er beter geen uitgaansgelegenheden in Wassenaar moeten 
komen, teveel overlast! 
Al met al was het leerzame en leuke bijeenkomst!

http://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl

