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Voorwoord 
Beste leerlingen, ouders en collega's,  
 
De eerste periode van het schooljaar zit erop en de leerlingen hebben de eerste toetsweek 
achter de rug. In deze nieuwsbrief kijken we terug op een aantal nieuwsfeiten en activiteiten 
uit deze eerste periode. Daarbij is de start van RLS-Flex het meest opvallend, in augustus 
startten we ermee en eind oktober waren de resultaten van de eerste evaluaties bekend. 
Hierbij staan we even stil, net als bij een paar voorbeelden van RLS-Flex zodat de flexuren 
meer een gezicht krijgen. 
 
De opening van ons Leerplein door wethouder mw. E. Koek werd een leuk feestje waarbij 
leerlingen, de Leerlingenraad en ook onze schoolband een grote rol speelden. Een ander feest 
was onze reünie in september, met maar liefst 2000 bezoekers! Alle leerlingen van klas 2 
vonden hun driedaagse excursie naar Ellertshaar een feestelijke kennismaking met elkaar en 
de mentor. Hierover is in deze nieuwsbrief te lezen. 
 
Ook besteden we aandacht aan gastlessen: de marketingles van oud-leerling Rajko Acimovic 
aan h5, de gastles die onze tweetalige 2e klassers gaven op basisscholen naar aanleiding van 
de Dag van de Talen en de lesdag die ProDemos in de Haag aanbood aan m3, h4 en v4. 
 
Tot slot vragen we aandacht voor onze Ouderraad, voor het menstruatieuitgiftepunt en onze 
nieuwe decaan. We wensen iedereen alvast een goede 2e periode toe! 
 
De schoolleiding 
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De start van RLS-Flex 
 
Na alle voorbereidingen waren we heel benieuwd hoe RLS-Flex in de praktijk zou gaan. De 
eerste berichten waren goed en nu de uitkomsten van de evaluaties van onze leerlingen, 
ouders en collega’s van oktober bekend zijn, kunnen we zeggen dat het een geslaagde start 
was. De belangrijkste conclusies en aanpassingen n.a.v. de uitkomsten van de evaluatie zijn:  
• De 80-minutenlessen geven de verwachte rust op school én een minder zware tas.  
• De vaste tussenuren van de bovenbouw zijn nu ook als flexuur in te zetten.  
• Leerlingen vinden de eigen keuze van flexuren en dat je meer huiswerk afkrijgt op school, 

prettig. Ouders en docenten zijn met name positief over het feit dat we meer maatwerk 
kunnen bieden aan leerlingen en dat er naast de verplichte lesstof ook verdieping is. 
Leerlingen kiezen nu niet alleen wat moet, maar ook wat ze leuk vinden. Docenten merken 
dat leerlingen bij verdiepende flexuren meer gemotiveerd zijn en ook leren zonder dat dat 
meteen een cijfer oplevert.  

• Het inschrijfmoment voor flexuren is verruimd. 
• Het keuzesysteem in Zermelo werkt in principe goed en prettig. Door het inschrijfmoment 

te verruimen hebben meer leerlingen kans op een plekje bij bijv. RLS-Nexturen. 
• De flexcoördinatoren gaan vaker informatie over flexuren sturen.  
• In het nieuwe periodeoverzicht geven we algemene bondige informatie over de diverse te 

kiezen flexuren. 
  

 
Het Leerplein waar leerlingen tijdens de flexuren huiswerk en opdrachten maken. 
  
Voorbeelden van RLS-Flex 
De volgende voorbeelden van RLS-Flex geven een indruk van wat er in de eerste periode aan 
flexlessen is gegeven en wat de plannen zijn. 
 
Jeu de boules 
Het Jeu de Boules spelen hoorde bij een serie thema-flexuren 
Frans in de 2e en 3e klassen. Vrijwilligers van de Vaste Voet, de 
jeu de boulesvereniging in Sassenheim, hebben ons geholpen door 
de regels nog eens uit te leggen en de leerlingen ook te 
begeleiden. De leerlingen vonden de 3 lesuren ontzettend leuk en 
waren behoorlijk fanatiek, zelfs het meetlint kwam eraan te pas. 
We gaan dit zeker herhalen!  
De volgende thema-flexlessen Frans zijn: een lessenserie n.a.v. 
het tv-programma Chansons van Matthijs van Nieuwkerk in de 
bovenbouw en Franse films vergelijken. In de maand december 
willen we een typisch Frans Kerst-recept gaan bereiden: een 
Bûche de Noël. Ook gaan we gedichten van Prévert lezen in de 
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onderbouw, ons verdiepen in hoe een schooldag van een 
Franse leerling eruitziet en komt er een serie over Franse 
straattaal in de bovenbouw.  
 
RLS-Next Beleggen 
Het doel van de RLS-Flex over beleggen, is leerlingen wegwijs 
te maken in alles wat met beleggen te maken heeft. In de 
hoop dat ze de meest voorkomende beginnersfouten niet 
maken, mochten ze ooit beginnen met beleggen. Maar 
minstens zo belangrijk is om te laten zien hoe lucratief het 
wel niet kan zijn!  

 
 
We zijn begonnen met een 
beleggingscompetitie tegen andere scholen. 
Verder leren we over hoe je individuele 
aandelen kan analyseren en waarom je moet 
oppassen als rapper Boef of andere 
‘finfluencers’, ‘financieel advies’ geven.  
 
 

Breaking nieuws 14 november: De RLS-Next beleggingsklas is als eerste geëindigd in de 
beleggingsstrijd met 45 andere scholen. Met hun overwinning hebben ze een rondleiding op de 
AEX gewonnen en mogen ze de openingsbel van de Amsterdamse beurs luiden! Om dit te 
vieren ontbijt de groep aanstaande woensdagochtend met (kinder)champagne en kaviaar! 
 
RLS-Next First Aid 
Voor onze eerste cursus First Aid hadden we maar liefst 19 deelnemers! In 6 
lessen leren zij van alles om eerste hulp te verlenen: verbandjes aanleggen, 
wat te doen bij klein, maar ook bij groot letsel en natuurlijk het 
levensreddend handelen, waar ook reanimatie onder valt. De motivatie van de 
meeste leerlingen om deze cursus te volgen is vooral dat ze in kunnen grijpen 
als ze in een situatie terecht komen waarbij eerste hulp nodig is. In periode 2 
gaat weer een nieuwe cursus van start. Iedere cursus sluiten we af met het 
examen en erna ontvangen de geslaagden het officiële certificaat First Aid. 
 
 
Wethouder mw. E. Koek opent Leerplein 
 
Met een confettipopper opende wethouder 
mw. E. Koek samen met twee leerlingen op 
20 oktober ons vernieuwde Leerplein. 
Daarna brachten zij met ouders, leerlingen, 
de architect, bouwers, docenten en 
medewerkers een toast uit op het mooie 
resultaat.  
De leerlingen vertelden over hun eerste 
ervaringen op het Leerplein: een 
inspirerende ruimte waar je met 
medeleerlingen aan een opdracht of 
werkstuk werkt óf in stilte je huiswerk 
maakt of je voorbereidt op een toets.  
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De schoolband, een van de flexuurkeuzes, speelde bij de opening van het Leerplein 
 
Het Leerplein sluit helemaal aan bij het nieuwe onderwijsconcept RLS-Flex. Het werd een 
feestelijke opening mede door de schoolband (ook een flexuurkeuze), de kahoot met 
schoolweetjes en de filmflashback die leerlingen van de Leerlingenraad hadden gemaakt. 
 
 
RLS 50 jaar! 
Een drukke reünie 
Onze reünie op 10 september was bijzonder geslaagd! Maar liefst 
zo’n 2000 oud-leerlingen en oud-medewerkers kwamen naar 
school, om herinneringen te delen en om weggeëbde 
herinneringen nieuw leven in te blazen. Daarbij kwamen de 
pubquizvragen die voor iedere groep van examenjaren was 
samengesteld, zeker van pas! 

Met alle leerlingen naar de Efteling  
Ook onze huidige leerlingen zijn we niet vergeten in het jubileumjaar. Op 
maandag 12 september zijn zij in een colonne van 17 bussen voor ruim 
1.200 leerlingen (en docenten) vanaf de Wasbeek naar de Efteling 
vervoerd. Eenmaal daar, zwermde iedereen uit in de Wereld vol 
Wonderen. Ze genoten van Joris en de Draak, de Vogelrok, De Python en 
de Vliegende Hollander, maar ook de Droomvlucht, Symbolica en de 
Fatamorgana.  

Plezier in Ellertshaar voor klas 2 
 
Met alle leerlingen uit klas 2 genoten we in oktober 3 dagen van activiteiten in en om 
Ellertshaar. Daar volgden we afwisselend programma waarin geschiedenis, cultuur en 
sportiviteit een rol speelden. Aan die onderwerpen werken we binnen het schoolgebouw maar 
het is ook belangrijk om dat daarbuiten te doen. We bezochten Westerbork, gingen op 
survival, gingen mountainbiken, speelden archery tag, bouwden vlotten en deden een 
nachtspel. Zo leerden de tweede klassers elkaar, maar ook hun mentoren, beter kennen.  
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Hoe bedenk je een concept voor een festival? 
Marketing gastles voor havo5 van oud-leerling Rajko Acimovic. 
 
Hoe bedenk je een concept voor een festival? Welke doelgroep spreek je aan en hoe werk je 
dit uit tot een onderscheidend totaalconcept? Dit stond centraal in de gastles die Rajko 
Acimovic gaf aan de Bedrijfseconomieklas h5. Met een diploma Commerciële Economie op zak 
en ervaring met evenementen en vrijwilligerswerk runt Rajko tegenwoordig met vrienden 
'PartyHeart'. Hij vertelde over zijn keuzes, 
ervaringen en gaf de leerlingen de opdracht 
‘Bedenk een evenement met een duidelijk 
afgebakende doelgroep en werk dit aan de 
hand van vier Marketing P's helemaal uit’. 
De resultaten waren divers! Een 
techno/house bootfeest, techno-
bunkerfeesten, een 'going back from zero's 
to seventies' muziekfestival en een 
Crossfestival. Rajko gaf feedback op de 
promotiestrategie, acts, faciliteiten en 
locatie en sloot af met verdere tips. 
 
 
Dag van de Talen 
Engels, Duits en Frans geven op de basisschool 
 
“Leuk, grappig, spannend, sommige dingen waren lastig”, zo reageerden 27 september de 
leerlingen van groep 8 van basisschool De Startbaan in Sassenheim. Leerlingen van de 2e 
klassen tto speelden met hen vijf spelletjes in 
verschillende talen zodat zij spelenderwijs Engelse, Duitse 
en Franse woordjes leerden. De aanleiding was de 
Europese Dag van de Talen op 26 september. In totaal 
gingen 72 Rijnlandse leerlingen naar 17 groepen 8 in de 
regio. 
“We hebben kwartet in het Frans, memory in het Duits en 
domino, bingo, pictionary en snakes&ladders in het Engels 
gespeeld”, vertellen Nordin, Sem, Abel, Luuk en Philan. 
Voor drie van hen was het een extra leuk bezoek, want zij 
waren terug op hun oude basisschool, maar in een andere 
rol.  
“Een geslaagde les”, vult Frans van der Meij, leerkracht 
groep 8 van De Startbaan aan, “mijn groepjes deden fijn 
mee en de uitleg van de Rijnlandse leerlingen maakte dat 
alles vlot verliep.” 
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“Meneer, politiek is toch leuker dan ik dacht.” 
“Kennismaken met de parlementaire democratie 
 
Meneer, als we Mark Rutte tegenkomen maakt u 
dan een foto van ons met hem?’ Zo maar een 
leuke vraag tijdens de excursie maatschappijleer 
(m3, h4 en v4) eind september naar het hart van 
de democratie: de Tweede Kamer 
. Als school vinden we het belangrijk dat leerlingen 
dit meemaken, kennis van de parlementaire 
democratie en rechtsstaat horen bij het versterken 
van burgerschap. ProDemos verzorgde deze 
kennismaking. Het programma was divers. Elke 
groep bezocht de Tweede Kamer, waarbij sommige 
groepen het Model European Parliament voor 
jongeren meemaakten. Hier hoorden we 
verschillende fracties (landen) debatteren. Een 
deel van de klassen kon ook de Eerste Kamer 
bezoeken. Daarnaast waren er interactieve 
onderdelen waarbij in groepjes de belangen van 
boze boeren, bezorgde ouders en relaxte jongeren 
moesten worden verdedigd in geval van een 
pandemie. Ook speelden de meeste leerlingen een 
debat na in de mini-Tweede Kamer in het gebouw 
van ProDemos. Zo debatteerde M3a tegen V4d 
over een verlaging van de alcoholleeftijd.  Dit 
uiteraard met de spelregels die dan gelden: je 
praat via de voorzitter. Onze groepen kwamen daarnaast spontaan bekende politici tegen op 
de gang. In het centrum van Den Haag deden we een speurtocht (met Ipad en prijsje) langs 
bekende plaatsen en beelden.  
  
Ouderraad in Actie!  
 
De Ouderraad komt zo'n 5 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen met de schoolleiding.  
Tijdens deze vergadering bespreken we punten die de school aandraagt, maar ook punten 
waar de Ouderraad meer over wil weten. De afgelopen maanden is er uitvoerig met elkaar 
gesproken over RLS-Flex. Wij zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en de start.  
Ook bij de laatste bijeenkomst, de klankbordgroep voor ouders, was een groot gedeelte van de 
Ouderraad aanwezig om samen met de ouders te kijken naar verbeterpunten vanuit de visie 
van ouders. Omdat we vanaf het begin betrokken waren, kunnen we goed meepraten tijdens 
deze bijeenkomsten. RLS-Flex blijft een gespreksonderwerp in onze overleggen. 
 
Wat ook onderwerp van gesprek is, is de 
ouderbijdrage. Hiervoor nodigt de school 
de Ouderraad ook altijd uit. Deze maand 
zullen daarom twee ouderraadsleden met 
school hierover overleggen. 
In onze laatste vergadering hebben wij 
gesproken over de betrokkenheid van de 
Ouderraad bij de Open dag die voor 
nieuwe leerlingen in januari gepland 
staat.  
 

         De Ouderraad 
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Daar zullen wij ook aanwezig zijn zodat wij als ouders aan mogelijk nieuwe ouders kunnen 
vertellen hoe wij de school ervaren. Daarnaast zijn wij druk bezig om een interactieve 
ouderavond te organiseren. Zet vast 23 maart in de agenda! Het gaat een leuke avond 
worden. 
 
Met de komst van 3 nieuwe leden hebben wij nu een groep van 10 betrokken ouders. Er kan 
altijd nog iemand bij! Dus wilt u weten hoe het er aan toe gaat in de Ouderraad sluit dan een 
keer vrijblijvend aan bij onze vergadering. Uw interesse is per mail welkom op rls-
ouderraad@rijnlandslyceum-rls.nl 
 

Uitgiftepunt menstruatieproducten 
 
Onze school heeft in het toilet tegenover lokaal 038 een kastje staan met 
maandverband. Dit ‘menstruatie-uitgiftepunt’ is een initiatief van stichting 
De Roze Hulp (www.derozehulp) die zich richt op armoedeproblematiek en 
actief is in de Duin- en Bollenstreek.  Een op de negen meisjes of vrouwen 
ervaren maandelijks dat er structureel geen geld is voor 
menstruatieproducten. Op onze school kan dat ook voorkomen, wie zich 
herkent kan van het kastje gebruik maken.  
 

Nieuws van de decaan, mw. C. Chan  
 
Vanaf dit schooljaar ben ik de nieuwe decaan. Samen met de leerling probeer ik tot een 
oplossing te komen of de juiste motivatie te vinden om tot een weloverwogen keuze te komen.  
Elke week heb ik wel een aantal gesprekjes met leerlingen, bijvoorbeeld over een gekozen 
profiel waarmee de gewenste studie niet mogelijk bleek. We zoeken dan samen naar een 
oplossing, zoals herprofilering of een CCVX-tentamen. 
 
Er zijn méér dan 1100 verschillende bacheloropleidingen en méér dan 200 beroepsopleidingen. 
Een keuze kan lastig zijn, ook daarover ga ik graag in gesprek met de leerling en/of ouders. 
Ook kan je met vragen over studiefinanciering of ‘op kamers gaan’ bij mij terecht. 
 
Daarnaast verzamel ik data van Open dagen, 
meeloopdagen, deadlines van inschrijvingen, en 
houd ik me bezig met de LOB-activiteiten, bekijk 
eens deze link. Informatie vind je binnenkort ook op 
ons Leerling-ouderportaal. Op onze website staat 
nog meer informatie over het decanaat, waaronder 
een actuele activiteitenkalender met open dagen, 
proefstudeer- en meeloopdagen.  
Mijn deur staat open, kom langs of mail me voor 
een afspraak: c.chan@rijnlandslyceum-rls.nl. 
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