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Beste ouders en leerlingen,
Het jaar loopt ten einde. Meer dan ooit is er behoefte aan de harmonie en gezelligheid die bij Kerst hoort. 
War is over, if you want it, schreef John Lennon in 1971 in zijn ‘Happy Xmas Song’. Ik was toen vijftien, en 
ik geloofde het. Sterker, ik geloof het nog steeds. Dat lijkt misschien naïef. Maar dat is het niet voor mij, 
want ik denk dat toekomstige generaties, de leerlingen die nu op school zitten, verstandiger zullen zijn 
dan de generaties die het nu nog voor het zeggen hebben. De volwassenen van morgen weten dat het 
zo niet verder kan. Zij gaan het anders, beter, doen. 
School is een proeftuin van de maatschappij. Niet alles gaat er goed. Dat is niet erg want op school mag 
je fouten maken. Daar leer je van. Je komt er in aanraking met allerlei mensen die anders zijn dan je zelf 
bent. Daarom ben ik er ook zo blij mee dat onze school steeds diverser wordt. Gelukkig maar, want wat 
leer je nu helemaal van iemand die precies hetzelfde is als jij. Dit inzicht maakt mij tot misschien wel de 
grootste fan in Nederland van nationaal en internationaal onderwijs onder één dak. Een United World 
begint met een United School.
Aan het einde van dit kalenderjaar verlaat ik het Rijnlands Lyceum. Als jong broekie, nu heet dat docent 
in opleiding, gaf ik in 1979 mijn eerste les op het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. In 1983 ging ik er wer-
ken. In 1998 kwam ik naar Wassenaar, waar ik met een kleine onderbreking gebleven ben. Mijn hoofd 
zit vol met mooie herinneringen. Onderwijs is een dankbaar vak. Ik kan het iedereen aanraden. Van een 
poster uit de begintijd herinner ik mij de slogan Rijnlands Lyceum …., alleen vakantie is leuker! Die tekst 
gebruiken we allang niet meer, maar misschien moeten we er wel naar terug. Je schooltijd moet immers 
de mooiste tijd van je leven zijn, voor leerlingen, leraren en ouders! En dat is wat ik jullie wens! 
Het ga je goed!

Jan Leuiken, rector 

 LOGMAIL 14 DECEMBER 20222

EINDE EN BEGIN
VOORWOORD  |  JAN LEUIKEN

  END & BEGINNING
Dear parents and students,
The year is coming to an end. It seems more than ever, that there is a need for harmony and warmth that usually comes 
with the festive days in December. War is over, if you want it, wrote John Lennon in 1971 with his ‘Happy Xmas Song’. 
I was fifteen years old at the time and I believed him. In fact, I still believe it. That may seem naive but it’s not to me. I 
think that future generations, the students who are in school now, will be wiser than the generations that are currently 
in charge. The adults of tomorrow know that it cannot go on like this. They are going to do it differently, do it better. 
School is a testing ground for society. Not everything goes well. That’s okay because you are allowed to make mis-
takes in school. You learn from your mistakes. You come into contact with all kinds of people who are different from 
you. Our school is becoming increasingly diverse. I’m happy with that development because you don’t learn from 
someone who acts and thinks exactly the same as you do. This insight makes me perhaps the biggest fan in The 
Netherlands of national and international education under one roof. A United World starts with a United School.
At the end of this year, I will leave the Rijnlands Lyceum. As a young lad, now called teacher trainee, I gave my first 
lesson in 1979 at the Rijnlands Lyceum in Sassenheim. In 1983 I started working there. In 1998 I came to Wasse-
naar, where I stayed. My head is full of beautiful memories. Teaching is a rewarding profession. I can recommend it 
to everyone. From a poster in the early days I remember the slogan ‘Rijnlands Lyceum ...., only holidays are more 
fun!’ We no longer use that slogan but we may have to go back to it. After all, your time in school should be the most 
beautiful time of your life. This applies for students, teachers and parents! And that’s what I wish for you! 
All the best!
Jan Leuiken, Principal
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DE BANANENGENERATIE
Op 16 november gingen de bovenbouwleerlingen Chinees naar het toneelstuk 
‘De Bananengeneratie’ van Theater Oostpool in Theater aan het Spui. 
“Regisseur Char Li Chung maakte van het boek van Pete Wu een theatervoor-
stelling. Vijf acteurs vertellen hun persoonlijke ervaringen over hun ‘banaan-zijn’ 
: iemand in Nederland geboren, die Nederlands spreekt, Nederlandse gewoontes 
en vrienden heeft, maar Aziatische ouders en/of een Aziatisch uiterlijk heeft. Ze 
voelen zich niet helemaal Nederlands door racisme, stereotypering en hun ver-
schillende achtergrond. Aan de andere kant zijn ze ook heel verschillend van hun 
Aziatische ouders. Dit is terug te zien in de verhalen die worden verteld door de 
toneelspelers. Verhalen over voorbereide huwelijken, andere leefgewoontes en 
taalbarrières. “ Duco Bongaerts
Nog een paar citaten: 
‘Ik zal nooit meer normaal naar een Conimex reclame kunnen kijken”.
‘Meestal is toneel met school saai, maar dit helemaal niet!’
‘Ik zou het nóg eens willen zien!’
‘De voorstelling was erg anders dan ik had verwacht, eigenlijk heb ik nooit zo veel 
met theater gehad, maar toen ik deze voorstelling zag, heb ik 
een heel ander blik gekregen op toneel.’   

THEATER AAN HET SPUI  |  BOVENBOUW

ACTIVITEITEN BIJ CHINEES 

CHINA CULTURAL CENTER  |  4V

PORSELEIN
De leerlingen Chinees van 4V bezochten een porselein-ex-
positie in het China Cultural Center. De curator en kun-
stenares Tineke van Gils vertelde boeiend over haar ver-
blijf in Jingdezhen en Dehua, porselein-centra in China. Zij 
was daar op uitnodiging, en maakte haar kunstwerken: de 
theepotten die wij bewonderden. Ze vertelde ook over por-
selein door de eeuwen heen, en hoe het gemaakt wordt. 
In de zeventiende eeuw werd het blauwwitte porselein uit 
China in Nederland een rage, wat leidde tot het kopiëren 
daarvan: ‘ons’ beroemde Delftsblauw! Inmiddels is de cirkel 
weer rond: Delfsblauw wordt nu zelfs in China gemaakt. Na 
afloop gingen we écht Chinees eten!   
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HET DEUTSCHES SPRACH
DIPLOM EN MACH MIT

ACTUEEL  |  DIRECTIE

Al een aantal jaren kan de sectie Duits leerlingen van 4 VWO, 5 

Havo en 6 VWO die Duits als keuzevak hebben de mogelijkheid 

bieden om deel te nemen aan het examen Deutsches Sprachdi

plom I en II. In de 4e klassen worden alle leerlingen in de Duitse 

les voorbereid op leesluisterschrijf en spreekvaardigheid op B1 

niveau, DSD I. Het diploma is internationaal erkend en geeft toe

gang tot hoorcolleges aan Duitse Hogescholen en universiteiten.

DSD 
Leerlingen in 6 VWO kunnen ervoor kiezen deel 
te nemen aan het examen DSD II om het diploma 
op B2 en/of C1 te behalen. Ook dit diploma is na-
tuurlijk internationaal erkend en geeft toegang op 
Duitse hogescholen en universiteiten. Beide diplo-
ma’s bieden de leerlingen veel voordelen: de gel-
digheidsduur is onbeperkt, de voorbereidingen zijn 
in het curriculum van de Duitse lessen opgenomen 
en er zijn geen extra kosten aan verbonden.
Dit schooljaar heeft een aantal leerlingen uit 6 
VWO het schriftelijk gedeelte DSD II inmiddels 
afgelegd, het mondeling volgt half december. De 
leerlingen van 4 VWO en 5Havo zijn in maart 2023 
aan de beurt. Wir wünschen natürlich: viel Erfolg!

MACH MIT
Op dinsdag, 22 november, was het weer zover: 2A, 
2B, 2E en MYP3 kregen een bijzondere les Duits 
van taalassistente Teresa van het Goethe-Institut. 
In de Mach Mit les moesten de leerlingen in groe-
pen allerlei raadsels over de Duitse cultuur oplos-
sen (Landeskunde!) in de strijd om de hoofdprijs 
(lekkere chocola uit Duitsland). 45 minuten vol ac-
tie en spanning in de race tegen de klok, en vooral: 
TEAMWORK! De leerlingen moesten in het Duits 
communiceren met Teresa en ook alle opdrachten 
in het Duits lieten zien hoe goed ze de taal al be-
heersen. De lessen geven iedere keer een ‘booster’ 
aan het zelfvertrouwen van de leerlingen om Duits 
te spreken en Mach Mit begint een traditie te wor-
den op het RLW. We hopen in januari/februari nog 
een tweede bezoek in te plannen voor 2C, 2D en 
MYP4. Met dank aan Elisabeth voor het begleiden 
van de taalassistente gedurende het hele bezoek 
en voor de foto’s!



CLASSICS WEEK
In de week voor de kerstvakantie (19 t/m 21 de-
cember) zullen de brugklassers van 1A en 1B zich 
in het kader van de Classics Week in een alternatief 
middagprogramma bezighouden met een zeer be-
palende gebeurtenis in de Oudheid: de uitbarsting 
van de Vesuvius in 79 na Christus, waarbij de ste-
den Pompeï en Herculaneum verzwolgen zijn. 
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 ontzettend veelzijdige periode is waar heel veel verschillende vakgebieden 
zich mee bezig kunnen houden. 
 Zo zullen we nader kijken naar het verloop van de vulkaanuitbarsting (Geography), kennismaken met een 
ooggetuigenverslag van Plinius en mythologie rondom vulkanen (Latijn) en ons bezighouden met het feno-
meen slavernij in de Oudheid en in later tijden (Nederlands). Dit laatste is overigens zeer actueel in verband 
met de excuses die de Nederlandse overheid op 19 december zal maken voor het slavernijverleden. Verder 
gaan de leerlingen hun eigen fotoverhaal maken over de uitbarsting van de vulkaan (English TTO). Bij wis-
kunde zullen ze spelenderwijs met formules berekenen hoe groot tempels, boten en andere voorwerpen in 
Pompeï waren. Tot slot mogen natuurlijk echte Romeinse Spelen niet ontbreken (PE). 
We hopen op een ontzettend leuke en leerzame week!
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ACTUEEL  |  KERSTGALA
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T Casino    Verrassings artiest    
Muzikaal optreden    Hof fotograaf     
Karikatuurtekenaar 

G
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A

22DECEMBER

TIJDEN: 19.30-22.30 U (KLAS 1 EN 2 & MYP 1-3), 
20-23.30 U (3E KLASSEN & MYP 4 EN 5), 20.30-24 U 

(KLAS 4, 5 EN 6) • DEUR OPEN 19-21.30 U • 
TOEGANG ALLEEN MET ENTREE TICKET • KAARTJES   

€ 5 (IN PAUZES TE KOOP) • LOCATIE: DUINRELL • 
DRESSCODE: GALA

RLW poster A2 kerstgala 2022.indd   1RLW poster A2 kerstgala 2022.indd   1 07-12-2022   15:3907-12-2022   15:39

Save the date!!!! 22 december is weer ons jaarlijk

se kerstbal op Duinrell. Kaartjes in de pauzes te 

koop. Tijden: zie poster; dresscode: gala.
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BEZOEK FORZE HYDROGEN
RACING TEAM

ACTUEEL  |  WERVING

Het team kreeg een heldenontvangst. Ze arriveer-
den midden in de pauze van onderbouw en MYP. 
De aanwezige leerlingen namen het aangeboden 
promotiemateriaal gretig in ontvangst en vroegen 
de studenten zelfs om het materiaal te signeren. 
Voor de N-leerlingen van vwo 5 was er een pre-
sentatie, en natuurlijk gelegenheid om de auto te 
bezichtigen en vragen te stellen. Naast vwo 5 was 
er ook ruime belangstelling vanuit de andere jaar-

Donderdag 1 december bezocht het Forze Hydrogen Racing Team 

het Rijnlands Lyceum Wassenaar. Oudleerling Lucrees Talsma 

zit in dit studentteam van de TUDelft. Het Forze team onder

zoekt de technische mogelijkheden van de waterstofauto, met 

als inzet de deelname aan autoraces.

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN
• Op vrijdag 15 december is er in de grote pauze vuurwerkpreventie door Jongeren-

werk en politie.
• Na de kerstvakantie zal Stichting Chris Voorkom voor alle 2e klassen en MYP 3 per 

klas 3 alcoholpreventie lessen geven waarbij de laatste les een ervaringsdeskun-
dige zijn levensverhaal verteld aan de leerlingen. De lessen zullen in het rooster 
staan van maandag 23 januari t/m 26 januari 2023.

• Van maandag 6 maart t/m 9 maart zal dezelfde Stichting voor alle derde klassen 
en MYP 4 drugspreventie lessen geven. Ook dit zullen 3 lessen zijn net als hierbo-
ven beschreven.

lagen. Rondom de auto gingen leerlingen in ge-
sprek over de techniek achter waterstof, en over 
de economie en de toekomst van verschillende 
duurzame energiesoorten. Het is prettig te mer-
ken dat de belangstelling voor deze belangrijke 
thema’s groot is! Wij en de studenten kijken terug 
op een zeer geslaagde activiteit. Wie meer wil we-
ten over het Forze racingteam kan terecht op hun 
website: https://www.forze-delft.nl/

https://www.forze-delft.nl/
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5 DECEMBER / SINTERKLAAS
Op vijf december kreeg het Rijnlands weer bezoek van de Sint en waren er 
voor de leerlingen van het Rijnlands verschillende leuke activiteiten.
• In de brugklassen waren lootjes getrokken en werd er gedobbeld om ca-

deautjes en kregen alle leerlingen een leuk gedicht.
• De tweedeklassers gingen aan de slag voor de ouderen in Wassenaar 

door chocoladeletters in te pakken en deze langs te brengen. Op locatie 
lazen de leerlingen hun gedichten voor aan de ouderen.

• HAVO 4 en MYP 5 gingen op 5 december naar een educatieve, his-
torische muziekfilm in het grootbeeldtheater het Omniversum 
geweest: ‘America’s musical journey’.

• Daarna zijn gingen ze naar de EXPO in het Museon; een 
educatief en interactief programma over duurzaamheid. 

PAARSE VRIJDAG: HET RLW KLEURDE WEER 
PAARS! 
Op 9 december was het weer Paarse Vrijdag, de 
dag van de seksuele en genderdiversiteit. Als do-
centen en medewerkers hier op school hopen we 
dat leerlingen zich geaccepteerd voelen, wie of hoe 
ze ook zijn. Op Paarse Vrijdag laten we dat zien.
De dresscode was natuurlijk weer paars, we ver-
sierden het atrium en Jongerenwerk Wassenaar 

had een stand in de grote pauze. Het gaat bij Paar-
se Vrijdag vooral om de boodschap van onderlinge 
solidariteit; die moet luid en duidelijk overkomen. 
Daarom kregen de leerlingen in de aanloop naar de 
dag en/of op de dag zelf lessen over de gedachte 
achter Paarse Vrijdag. De leerlingengroep United 
School, die werkt aan de sociale veiligheid hier op 
school, maakte er een paars feestje van met een 
mooi doel erachter.
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OPEN DAG 
Op 21 januari wordt weer een Open Dag op school georganiseerd. Groep-ach-
ters kunnen zich via de website van de school opgeven en daarbij ook hun in-
teresses aangeven. Voor alle bezoekende leerlingen kan hierdoor voor de Open 
Dag een programma op maat gemaakt worden. 
Naast een programma met kennismakingslessen voor de leerlingen is er voor 
de ouders een informatiemarkt, mogelijkheid tot rondleiding en een presentatie 
door de brugklasmentoren.
Fijn wanneer u de communicatie over de Open Dag, zoals bijvoorbeeld op onze 
social media, deelt met anderen.

AFSCHEID VAN JAN LEUIKEN ALS RECTOR 
Na 17 jaar als rector op het RLW en na 40 dienstjaren in het onderwijs, neemt 
onze rector Jan Leuiken deze maand afscheid van onze school. Op maandag 
12 december was er voor de ouders na afloop van de lezing van Prof. Dr. Eve-
line Crone gelegenheid om afscheid te nemen. Voor de leerlingen, collega’s en 
externen zijn ook momenten georganiseerd om Jan Leuiken een fijn pensioen 
toe te wensen en te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze school.
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MAGAZINE OF TTO 

AUTUMN-WINTER EDITION 2022-2023

MOTTO
MOTTO  
The Magazine Of TTO – MOTTO: the TTO students and teachers invite you to 
take a look at some of the activities, projects and pieces of work made over 
the last few months. The link to this Autumn-Winter 2022-2023 edition can be 
found here.

https://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/nieuwsbrieven/tto-newsletter/


TWEEDE FASE: 
BOVENBOUW

ACTUEEL  |  BOVENBOUW

VERWACHTINGEN EN UITDAGINGEN
Wat verwachten wij van de kinderen en wat kun-
nen de kinderen van ons verwachten?
Welke (nieuwe/uitdagende) vakken zijn er? Wie ge-
ven er les? Hoe gaan we om met de nieuwe om-
geving?
Welke uitdagingen brengt dit met zich mee?
 
SPEEDDATE
Allemaal vragen die onze 3havo-leerlingen konden 
stellen tijdens het speeddate-uur met leerlingen 
die nu in 4 havo zitten.
Vervolgens konden zij ook zelf ervaren wat de 
nieuwe vakken inhouden, maatschappijleer, NLT 
en Kunst bijvoorbeeld.
 

GOEDE KEUZES
Ga ik kiezen voor NLT of ga ik meer de kunst/cul-
turele kant op? De leerlingen hebben nu iets meer 
kennis over de bovenbouw en hierdoor zijn ze 
straks hopelijk in staat een goede keuze te maken.
 
BOWLEN
Gelukkig was er ook nog tijd voor een stukje plezier 
(ook dat vinden wij belangrijk namelijk!).
De dag is gezellig afgesloten met een potje bowlen 
in Scheveningen.
 
Presteren en plezier, vrij, niet stuurloos……..
 
Mentoren klas 3 havo
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Afgelopen 15 november was er voor onze leerlingen de mo ge

lijkheid kennis te maken de 2e fase, de bovenbouw.
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ACTUEEL  |  KUNST

BERICHT UIT HET 
TEKENLOKAAL

Inmiddels zijn we alweer een eind in het schooljaar en onze leer

lingen hebben bij kunst niet stilgezeten. Er zijn veel prachtige 

kunstwerken gemaakt en de leerlingen uit 1E en 1F hebben mee

gedaan aan de jaarlijkse Peace poster wedstrijd van de Lions Club. 

PEACE POSTER
Vorig jaar won Maryse met haar Peace poster 
Z-Holland en werd zij uiteindelijk derde van Ne-
derland. In klas 1E was de winnares Louise en in 
1F de winnares Veerle. Nonja uit 1E en Sverre uit 
1F werden tweede. Louise en Veerle maakten vol-
gens de jury een prachtige poster met een sterke 
boodschap. Zij kregen uit handen van Maria van de 
Lions Club de Pauw hun prijzen in de les overhan-
digd. Hun posters worden nu ingestuurd voor de 
landelijke wedstrijd.

Er zijn heel veel mooie kunstwerken in alle jaarla-
gen gemaakt. Hierbij een aantal in het zonnetje! Louise uit klas 1E

Veerle uit klas 1F

Klas 1E en 1F regulier maakten kerstkaarten voor 
de school. Twee hele mooie ontwerpen van Feline 
en Jim uit klas 1E zijn geprint op het kerstkadootje 
voor de docenten.

Jan-Paul uit klas 1E



 LOGMAIL 14 DECEMBER 202211

Klas 3 maakte beeldjes van was en de leerlingen 
in klas 4V kunstvak werkten samen om een aantal 
grote eigentijdse Meisjes met de parel te maken.

Kunstvak 5V ontwierp met hun eigen bloemen li-
nostempels drie grote zelfgeschilderde wandkle-
den. We zijn van plan deze wandkleden een plekje 
te gaan geven in de docentenkamer.

Tot slot ging 6V kunstvak een examentraining 
Burgercultuur 17e eeuw in het Rijksmuseum doen. 
Het was erg leuk om de kunstwerken in het echt te 
zien en zo de examenstof te oefenen.
Marijke van der Hofstede
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