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Welkom
Nieuwsgierig, met elkaar en in beweging: dat typeert het RLS. Wij geven onderwijs dat elke leerling
uitdaging biedt en prikkelt om zelf op zoek te gaan
naar antwoorden. Kijkend binnen de eigen, vertrouwde omgeving, maar ook daarbuiten. Met zo’n actieve
leerhouding ontwikkel je. Groei je. Wij gunnen het
iedere leerling. Op het RLS leiden we leerlingen op
tot betrokken wereldburgers die na hun schooltijd vol
vertrouwen de maatschappij in gaan.
Open your future is onze slogan. Daaruit blijkt onze
overtuiging dat alle medewerkers en docenten iedere
leerling de mogelijkheid biedt om zelf én samen te
bouwen aan een goede toekomst.
Onze school biedt mavo, havo, vwo, thavo (tweetalig
havo) en tvwo (tweetalig vwo). Internationalisering krijgt
veel aandacht op onze school, bijvoorbeeld via internationale projecten en uitwisselingen. Hiermee vergroten
we de wereld van iedere leerling. Wij zijn daarnaast de
enige school in de Bollenstreek waar leerlingen tweetalig onderwijs kunnen volgen. Dat biedt veel kansen
in de huidige (netwerk)maatschappij en voor vervolgopleidingen. Ook ons sterke bèta-onderwijs sluit hier
goed op aan.
We leren samen en leven samen. Elk kind is welkom,
we vinden het belangrijk dat uw zoon of dochter zich
thuis voelt op school. Onze leerlingen helpen elkaar.
Zo maken leerlingen uit de bovenbouw eersteklassers wegwijs op school. Ook leuke activiteiten buiten
schooltijd om, zoals schoolfeesten en de Sintshow,
dragen bij aan een gezellige schooltijd.

De vorm van onze school is bijzonder: het is gebouwd
in een driehoek. Dit ziet u ook terug in ons logo. De
driehoek staat symbool voor uw kind, de school en u
als ouder(s). Maar ook voor vooruitgang, richting en
toekomst. Samen werken we aan de toekomst van uw
kind!
In deze schoolgids leest u meer over wat ons drijft,
hoe we uw zoon of dochter uitdagen en begeleiden.
Ook leest u over de uitgangspunten van ons onderwijs.
Meer praktische zaken zoals lestijden, communicatie
en de procedure voor afwezig melden staan ook in
deze schoolgids. Vanuit deze digitale gids verwijzen
we daarnaast regelmatig naar onze website
www.rijnlands.nl.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met
de mentor van uw kind opnemen.
Waar in deze schoolgids over ouders wordt gesproken,
wordt tevens verzorgers bedoeld.

Mw. mr. A. Verkade
rector

		
mw. drs. I. Raadgeep
conrector

			
dhr. W. Visser
conrector
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Op het RLS zijn we nieuwsgierig
naar onszelf, elkaar en de wereld.
We stimuleren uw kind om te denken

Open your future
Missie
We leiden leerlingen op om als wereldburgers respectvol, betrokken, verantwoordelijk en vol vertrouwen
de maatschappij in te gaan. We bereiden ze optimaal
voor op de volgende fase in hun persoonlijke ontwikkeling qua leren en werken en bieden de leerlingen
meer dan ‘slechts’ de funderende kennis die tot het
diploma leidt. Daarbij is onze kapstok de domeinen
van de pedagoog Gert Biesta:

in mogelijkheden en zelf op zoek te
gaan naar antwoorden. We bereiden
leerlingen met ons onderwijs voor om

verantwoordelijk en vol vertrouwen
de maatschappij in te gaan Iedere
leerling wordt uitgedaagd te werken
aan zijn of haar toekomst.
Oftewel: Open your future!

• Kwalificatie: het opdoen van kennis en
vaardigheden.
• Socialisatie: het leren kennen van de ander
en je omgeving.
• Subjectificatie: de ontwikkeling tot vrije,
verantwoordelijke wereldburger.
Onze plannen voor de komende jaren zijn beschreven
in het ‘Schoolplan 2020-2024’ dat op onze website staat.
Visie
Onze slogan Open your future sluit aan bij onze visie
en strategie. We leiden leerlingen op en rusten hen toe
om volwaardig deel te nemen aan een samenleving
die multicultureel is en zich - met name op het gebied
van informatietechnologie - snel ontwikkelt en continue aanpassing vraagt. Onze leerlingen voelen zich
gezien en worden uitgedaagd op hun eigen niveau.
Om dat laatste te bereiken spelen we in op verschillen
tussen leerlingen in leerstijl en capaciteiten, zodat de
intrinsieke motivatie van de leerlingen wordt versterkt.
In ons totale onderwijsaanbod richten we ons op de

brede talentontwikkeling van leerlingen.
Het RLS leidt leerlingen op om als wereldburgers respectvol, betrokken, verantwoordelijk en vol vertrouwen
de maatschappij in te gaan en daaraan deelnemen.
Kernwaarden
We hebben een aantal belangrijke kernwaarden geformuleerd die aansluiten bij waar wij in geloven en hoe
we in de dagelijkse praktijk ons onderwijs inrichten.
Onze kernwaarden zijn: Nieuwsgierig, Met elkaar en
In beweging. Hieronder leest u meer over deze drie
kernwaarden.
Nieuwsgierig
Op het RLS zijn we nieuwsgierig naar onszelf en naar
de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. We willen
weten welke mogelijkheden er zijn, welke mogelijkheden we hebben en hoe we onszelf zo goed mogelijk
kunnen ontwikkelen. We vinden antwoorden op vragen
en ontdekken wat we nog niet weten.
Met elkaar
Op het RLS hoort iedereen erbij, ongeacht cultuur, religie en overtuiging. We leren samen en leven samen,
met elkaar. Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk.
Wij bieden een compleet onderwijsaanbod voor alle
leerlingen.
In beweging
Leerlingen op het RLS ontwikkelen een actieve
leerhouding. Dat brengt de leerlingen en de docenten in beweging. Leerlingen willen vooruit, ze willen
groeien en zich ontwikkelen. Ook als school zijn we
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in beweging. We zoeken steeds naar nieuwe manieren om ons onderwijs te vernieuwen en ontwikkelen,
zodat we onze leerlingen op de beste manier kunnen
begeleiden.

Het opent deuren naar een vervolgopleiding in het
buitenland. Maar het is ook een goede voorbereiding
op een opleiding in Nederland, want steeds meer
vervolgopleidingen zijn in het Engels.

Kenmerkend voor onze school
Wat is nou typisch het RLS? Hieronder leest u wat
onze school bijzonder maakt en onderscheidt van
andere scholen.

Sterk bèta-onderwijs
Op het RLS bieden we uitstekend bèta-onderwijs dat
uw kind uitdaagt om meer te willen weten. Veel van
onze leerlingen kiezen in de bovenbouw voor een
bètaprofiel. Op de tweede verdieping hebben we een
speciale bètavleugel. De vakken science, scheikunde,
natuurkunde en biologie hebben hier leslokalen en
practicumlokalen voor proefjes. Op de mavo bereiden
we ons voor op de invoering van een nieuw (praktijk)
vak. Hiermee vullen leerlingen hun mavo-diploma aan
met een praktijkvak, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op een mbo-opleiding.

Internationaal en toch dichtbij
Op het RLS staat uw kind midden in de wereld. De
wereld is groot en klein tegelijk. Uw zoon of dochter
gaat naar school in zijn of haar eigen omgeving en
staat via sociale media in contact met mensen van
over de hele wereld. Op het RLS leren we leerlingen
hun weg te vinden in die wereld, dichtbij en ver weg.
Ze leren hoe onze samenleving in elkaar zit en hoe ze
daar een bijdrage aan kunnen leveren. Betrokken zijn
bij de maatschappij om ons heen vinden we belangrijk.
De wereld draait immers niet alleen om jezelf – we
doen het met elkaar. Daarom leert uw kind ook hoe het
eraan toegaat op andere plekken in de wereld. Internationalisering krijgt veel aandacht op onze school, door
middel van internationale projecten en uitwisselingen.
Tweetalig onderwijs
Wij zijn de enige school in de Bollenstreek waar leerlingen tweetalig onderwijs kunnen volgen. Dit betekent
dat uw kind zo’n 80% van de vakken in het Engels kan
volgen. Daardoor wordt zijn of haar Engels snel beter.
Het RLS biedt tweetalig onderwijs aan op havo en vwo.
Tweetalig onderwijs volgen biedt veel kansen.
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Leer het zelf te doen
Wij zijn een school waar iedereen telt. Dat is makkelijk
gezegd, maar op het RLS is het écht zo. Mavo, havo
en vwo zijn ongeveer even groot en zijn dus even
belangrijk. Leerlingen vinden het er gezellig en voelen
zich snel thuis in ons gebouw. En als je je thuis voelt, is
leren leuker. Wij helpen iedereen om te groeien en zich
te ontwikkelen op een manier die bij hen past. Want
iedereen leert anders. Daarom werken wij aan flexibel
onderwijs. We leren de leerlingen om het zélf te doen.
Op onze leerpleinen kunnen leerlingen ervoor kiezen
om samen te werken of zelfstandig te werken. Naast
de verplichte vakken kunnen ze allerlei activiteiten
kiezen, bijvoorbeeld extra sport of toneel.

Een bijzonder gebouw
Ons schoolgebouw is heel bijzonder, het is gebouwd
in een driehoek. Deze driehoekige vorm staat symbool
voor uw kind, de school en u als ouder(s). Immers, we
werken samen aan de toekomst van uw kind.
Op het RLS hebben we klaslokalen én we hebben
leerpleinen. Daar kunnen leerlingen met anderen samenwerken of zelfstandig aan het werk. Zo is er altijd
een plek waar het fijn leren is.
Op de tweede verdieping is onze bètavleugel: een
inspirerende omgeving voor de vakken science, scheikunde, natuurkunde en biologie. Voor de creatieve
vakken drama, muziek en beeldende vorming zijn er
speciale lokalen met alle benodigde materialen.
Ook hebben we een mediatheek met veel mogelijkheden. De mediatheek is een warme, uitnodigende ruimte met een uitgebreide collectie boeken, tijdschriften
en hoogwaardige digitale bronnen als de LexisNexis
krantenbank. Leesbevordering, advies en ondersteuning bij mediawijsheid en informatievaardigden zijn
speerpunten. Leerlingen kunnen gebruik maken van
de Aura Library app om de catalogus te raadplegen en
hun materiaal te verlengen.
De kleuren binnen in het gebouw zijn onderscheidend, met een unieke kleurbeleving, ook voor de
kluisjes.De school is fris en licht. Buiten is er een groen
schoolplein met ruimte voor beweging uitnodigende
zitjes. Gesport wordt er de Wasbeek en in De Korf,
naast de school.
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Het RLS is in 1972 gestart en groeide uit
tot een scholengemeenschap voor mavo,
havo, vwo en tweetalig havo en vwo met
1.300 leerlingen en 130 medewerkers.
Het RLS is een scholengemeenschap
voor Algemeen Bijzonder Onderwijs.

RLS algemeen
‘Algemeen’ betekent: toegankelijk voor iedereen.
‘Bijzonder’ wil zeggen dat het RLS een eigen bevoegd
gezag heeft. Dat is het bestuur van de overkoepelende
stichting Het Rijnlands Lyceum.
Onder deze overkoepelende stichting vallen naast het
RLS de volgende scholen:
• Rijnlands Lyceum Wassenaar
• Rijnlands Lyceum Oegstgeest
• International School of The Hague
• Europese School Den Haag
• Eerste Nederlandse Montessorischool
De overkoepelende Stichting biedt basis- en voortgezet onderwijs in de Bollenstreek, regio Leiden en Den
Haag. De Stichting heeft een bestuur en een Raad van
Toezicht. De voorzitter van het college van bestuur is de
heer drs. A. Kastelein MBA.
Meer informatie: www.rijnlandslyceum.nl.
Schoolleiding RLS
Mw. mr. A. Verkade is rector van het RLS. Mw. drs. I.
Raadgeep en dhr. W. Visser zijn de conrectoren.
Onze afdelingsleiders zijn:
• Dhr. B. Lürsen,
afdelingsleider klas 1, havo/vwo2 en vwo2
• Dhr. R. Pereira,
afdelingsleider mavo2 – mavo4
• Dhr. R. de Bruin,
		 afdelingsleider havo3 – havo5
• Dhr. H.J. Langelaar MA,
		 afdelingsleider vwo3 – vwo6

Vertrouwenspersonen
Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen voor zaken
die een grote mate van vertrouwelijkheid eisen terecht
bij de interne vertrouwenspersonen dhr. M. Algera
(m.algera@rijnlandslyceum-rls.nl) en mw. N. van Baar
(n.vanbaar@rijnlandslyceum-rls.nl).
De vertrouwenspersonen stellen zich aan het begin van
het schooljaar aan de brugklassers voor. Zij hebben op
school hun kamer op de begane grond, k012.
De externe vertrouwenspersoon via Centrum Vertrouwenspersonen is bereikbaar via
06 81 31 69 36. Meer informatie vindt u op www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl.
Samen met ouders
Contact met ouders is essentieel. Niet alleen als er
knelpunten of problemen zijn maar juist als het gaat om
met elkaar samen te werken.

Aansluitend op onze kernwaarden ‘Met
elkaar’ en ‘In beweging’ waarderen we het
zeer als ouders willen meedenken over
ontwikkelingen op onze school en ons
beleid.
Op die manier zorgen we samen voor het beste onderwijs voor uw kind. Ouders zijn op verschillende manier
betrokken bij onze school, bijvoorbeeld door plaats
te nemen in de medezeggenschapsraad (MR) of de
ouderraad (OR).
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De medezeggenschapsraad (MR)
De MR van het RLS is het klankbord van de schoolleiding. De MR heeft advies- of instemmingsrecht op
veel terreinen. Via de MR kunnen ouders, leerlingen en
personeel meedenken met en invloed uitoefenen op
het beleid van onze school. Daarnaast nemen twee leden van de MR plaats in de Ondersteunings Plan Raad
(OPR) van het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek (SWV). Binnen het Samenwerkingsverband V(S)O
Duin- en Bollenstreek werken scholen samen aan goed
onderwijs en een dekkend aanbod van ondersteuning
voor leerlingen die dat nodig hebben.
De MR is bereikbaar via mr@rijnlandslyceum-rls.nl.
De personeelsgeleding van de MR (de PMR) overlegt
regelmatig met de schoolleiding. Meer informatie en de
leden van de MR vindt u op ons Ouderportaal.
Ouderraad (OR)
De ouderraad (OR) is een schakel tussen de ouders en
de school en bevordert de betrokkenheid van ouders bij
de school. De OR levert een bijdrage aan het optimaal
functioneren van de school en aan de kwaliteit van het
onderwijs. De OR is betrokken bij diverse activiteiten
en geeft de schoolleiding feedback. De OR adviseert
gevraagd en ongevraagd de ouderleden van de medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR), onder meer bij de
vaststelling en de controle van de ouderbijdrage. De OR
bestaat uit maximaal 17 leden en komt ongeveer zeven
keer per schooljaar bij elkaar. U kunt de OR bereiken
via een mail aan rls-ouderraad@rijnlandslyceum-rls.nl.
Meer informatie over de OR vindt u op ons Ouderportaal.
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Klankbordgroep tto (tweetalig onderwijs)
Sinds de start van de opleiding tvwo heeft het RLS een
klankbordgroep bestaande uit ouders van tvwo-leerlingen en de tvwo-coördinator. Regelmatig overleggen zij
over de gang van zaken bij de tvwo-klassen. Ook adviseren zij de school over verbetering van het tweetalig
onderwijs, mogelijkheden voor contacten met scholen
en organisaties in het buitenland en beleidsontwikkeling. Ouders van de klankbordgroep worden ook betrokken bij de inspectie door het Nuffic, de Nederlandse
organisatie voor internationalisering in onderwijs.
Leerlingen denken, doen en praten mee
Een school is niet meer dan een gebouw. De leerlingen
maken onze school tot wat die is: open en in beweging.
We vinden hun mening dan ook erg belangrijk! We
hebben een actieve leerlingenraad die meedenkt en
advies geeft over alles wat van belang is voor onze
school.
De leerlingenraad (LLR) vergadert één keer in de zes
weken om zaken door te spreken en haar visie te geven
op ontwikkelingen zoals de digitalisering op school. De
LLR wordt begeleid door de dhr. C. Mennes, maar de
leerlingen doen het meeste zelfstandig. Het Leerlingenstatuut is een jaarlijks terugkerend agendapunt. Dit
is een document waarin alle rechten en plichten van de
leerlingen staan. Het hoofddocument van het Leerlingenstatuut staat digitaal op de website; in print is het,
inclusief alle protocollen waarnaar wordt verwezen, bij
de balie en mediatheek in te zien.
De Leerlingenraad heeft een eigen e-mailadres:
RLS-Leerlingraad@rijnlandslyceum-rls.nl.

Ook in de MR zijn de leerlingen vertegenwoordigd via
de leerlinggeleding.
De onderbouwklassen hebben één of twee klassenvertegenwoordigers die de contactpersoon voor de
mentor en afdelingsleider zijn.
Leerlingenvereniging en Technische Commissie
De leerlingenvereniging (LLV) op het RLS is actief en
betrokken. Zij verzorgen het gehele jaar door diverse
evenementen. Drie keer per jaar organiseert de LVV
een groot feest. Daarnaast is er het jaarlijkse galafeest
voor de bovenbouw en ook de Sintshow is een groots
evenement. Verder neemt de LLV op Valentijnsdag de
wensen en rozen voor haar rekening.

De Technische Commissie (TC) bestaat
uit leerlingen die van techniek houden
en het geluid en licht regelen bij alle
schoolevenementen.
Gender & Sexuality Alliance (GSA)
Alle leerlingen zijn welkom op het RLS. Om dit
binnen school uitdrukking te geven is er de Gender &
Sexuality Alliance (GSA). De GSA bestaat uit leerlingen
die zich er extra voor willen inzetten dat leerlingen op
het RLS kunnen zijn wie ze zijn en zich veilig voelen.
De GSA organiseert Paarse Vrijdag en is vraagbaak via
o.a. gsa@rijnlandslyceum-rls.nl. Daarnaast heeft onze
GSA ook een sociale functie: het ontmoeten
van elkaar.

Stewards op school
In het kader van burgerschap startte het RLS in 2020
met het project ‘Stewards op school’. De overheid heeft
dit erkend als methodiek die valt binnen de burgerschapscompetenties. Alle leerlingen van de vierde klas
en mavo 3 worden opgeleid tot ‘steward op school’. Zij
helpen in pauzes de school schoon te houden door
te surveilleren en daarbij leerlingen op gedrag aan te
spreken. Het bureau ‘Op IJgen Weize’ leert hen hoe om
te gaan met oudere en jongere leerlingen. Uw zoon of
dochter wordt aan het begin van het schooljaar over de
inzet van stewards geïnformeerd. Iedereen op school is
op deze manier bekend met onze gebruiken, gewoontes en welke houding en gedrag daarbij horen.
Samenwerkingsverbanden
We nemen als school deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. Het RLS participeert in het directeurenoverleg met alle basisscholen van de gemeente
Teylingen. We zijn vertegenwoordigd in het bestuurlijk
overleg van middelbare scholen in de regio Leiden
en Duin- en Bollenstreek. Rectoren en conrectoren
participeren in netwerken zoals het MBO-platform,
de Raad van rectoren van het Iclon, Opleidingsschool
ROSRijnland (zie ook hierna) en het Samenwerkingsverband Duin en Bollen (voor passend onderwijs).
Sinds 2019 is onze school aangesloten bij Sterk Techniek Onderwijs Regio Leiden-Duin-Bollenstreek. We
werken met bedrijven samen in de Stichting Economic
Board Duin- en Bollenstreek (EBDB), een initiatief uit
2018 dat tot doel heeft het versterken en stimuleren
van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven
en kennisinstellingen.
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Ook participeert het RLS sinds 2020 op verschillende
terreinen binnen het project ‘Samenwerkingsverband
Regionale Aanpak Lerarentekort’. Dit is opgericht om
het lerarentekort aan te pakken en met name zij-instromers te motiveren voor het middelbaar onderwijs.
Regionale opleidingsschool ROSRijnland
Het RLS maakt deel uit van de opleidingsschool ROSRijnland. Dat is een samenwerkingsverband waarin 5
schoolbesturen in de regio en 5 lerarenopleidingen
intensief samenwerken om goede docenten aan te
trekken, op te leiden, verder te ontwikkelen en te behouden voor het onderwijs in onze regio. Door samen
te investeren in de opleiding van startende docenten
en in de verdere professionalisering van ervaren docenten, stimuleren we de kwaliteit en de ontwikkeling
van ons onderwijs.
Binnen dit verband werken wij samen met de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden (ICLON), de
lerarenopleiding van de Technische Universiteit Delft
(SEC), de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Hogeschool voor de Kunsten (HKA), de Haagse Academie
voor Lichamelijke Opvoeding (HALO) en de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Jaarlijks biedt het
RLS een stageplek aan circa 20 studenten van zowel
eerste- als tweedegraads lerarenopleidingen. Zij worden daarbij intensief begeleid door daartoe opgeleide
medewerkers.
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Alle leerlingen zijn welkom
op het RLS

03
Iedere mens is uniek, elk met zijn of
haar eigen talenten. Daar hoort onderwijs
bij dat voor iedere leerling de juiste

Ons onderwijs
De docenten activeren een actieve leerhouding, waarbij
uw kind de antwoorden op vragen zelf vindt en zijn of
haar blik ook naar buiten richt, ook over onze landsgrenzen. In de praktijk ziet u dit terug in de maatwerktrajecten in niveaus voor leerlingen, internationale betrokkenheid en tweetalig onderwijs op havo en vwo. Daarnaast
bieden we een breed aanbod aan extra, verbredende
en verdiepende ontwikkelmogelijkheden buiten de
schoolse vakken.

uitdaging biedt. Het brede en diverse
onderwijsaanbod van het RLS biedt dit
onderwijs. Onderscheidend is ons aanbod van science in de onderbouw en de
ruime, optimale keuze uit vakken binnen
álle profielen in de bovenbouw.

Uitgangspunten van ons onderwijs
Op het RLS leiden we leerlingen op tot betrokken
wereldburgers die na hun schooltijd vol vertrouwen de
maatschappij in gaan en daar hun aandeel leveren. Wij
bieden het onderwijs dat hierbij past. De volgende drie
ambities vormen onze leidraad:
• De leerling meer zelfverantwoordelijk laten zijn.
• Een krachtig leerklimaat aanbieden.
• Moderne vaardigheden aanleren.
Hieronder geven we een toelichting over onze onderwijsambities en hoe die aansluiten bij onze kernwaarden
Nieuwsgierig, Met elkaar en In beweging.
De leerling meer zelf verantwoordelijk laten zijn
We leren en stimuleren onze leerlingen om met een
nieuwsgierige blik te kijken naar zichzelf en de wereld
om hen heen. We betrekken ze bij hun eigen leerproces
en geven ze de ruimte om eigen keuzes te maken voor
hun ontwikkeling. We houden driehoeksgesprekken
met de leerling, ouder en docent waarbij de leerling met hulp van de mentor - het gesprek voorbereidt en
leidt. De mentor van uw kind stimuleert hem of haar om

eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar
leerproces. We vinden het belangrijk dat uw kind zelfvertrouwen ontwikkelt. Dit sluit aan bij onze kernwaarde
Nieuwsgierig.
Een krachtig leerklimaat aanbieden
Elk kind is anders. Op het RLS bieden we het onderwijs dat het beste aansluit bij de leerbehoeften van úw
kind. Wij noemen dit gedifferentieerd onderwijs. Ook
de begeleiding passen we aan op wat uw kind nodig
heeft. Daarnaast leren onze leerlingen van elkaar en met
elkaar (zie ook onze kernwaarde Met elkaar). Onze doorlopende onderzoeksleerlijn is bedoeld om leerlingen
hun schoolcarrière te laten eindigen op het niveau waar
mbo, hbo en universiteit beginnen, zodat ze daar een
goede start kunnen maken. Alle leerlingen doorlopen
de onderzoekscyclus, die ze hiervoor de benodigde
vaardigheden leert. Van het opzetten van een onderzoeksplan in de onderbouw tot en met het uitvoeren
ervan in de bovenbouw.
Moderne vaardigheden aanleren
Aansluitend op onze kernwaarde In beweging kijken
we als school steeds naar nieuwe manieren om ons
onderwijs te vernieuwen en te ontwikkelen waardoor
leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook vinden we het belangrijk dat we uw kind de skills aanleren
die nodig zijn om na school vol vertrouwen een plek
te vinden in de (netwerk)maatschappij. Ons tweetalig
onderwijs is hier een belangrijk voorbeeld van. Ook ons
bèta-onderwijs is een sterk punt. Daarnaast besteden
we aandacht aan digitale geletterdheid, mediawijsheid,
‘computational thinking en sociale en culturele vaardigheden. Democratie en verkiezingen zijn belangrijke
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onderwerpen. Iedere leerling bezoekt tijdens de schoolcarrière een keer de Tweede Kamer.
Niveaus
Het RLS biedt mavo, havo, vwo, thavo (tweetalig havo)
en tvwo (tweetalig vwo).
Onderbouw en bovenbouw
Het onderwijs is opgebouwd uit een onderbouw (de
klassen 1 t/m 3) en een bovenbouw (de klassen 4 t/m
6). Bij mavo is jaar 1 en 2 de onderbouw, jaar 3 en 4 vormen de bovenbouw.
In het eerste jaar zijn er veel mogelijkheden voor onze
leerlingen om door te groeien:
		
		

brugklassen mavo/havo en havo/vwo
schakelklassen (leerlingen met mavo/havo-, havo
en havo/vwo-advies)
klassen tweetalig havo/vwo (thavo) en tweetalig
vwo (tvwo).

Het mavo-diploma geeft toegang tot havo4;
het havo-diploma tot vwo5.
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Mavo
Mavo staat voor middelbaar algemeen voorbereidend onderwijs. Het is de theoretische leerweg van het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). De mavo duurt 4 jaar. Op
de mavo krijgen leerlingen algemeen vormende theorievakken.
Na de mavo kan uw kind verder leren op het mbo of doorstromen naar de havo.

Havo
De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs.
De havo duurt 5 jaar. Aan het einde van klas 3 kiest uw kind een
van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en
Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Na
de havo kan uw kind kiezen voor een vervolgopleiding binnen
het mbo of het hbo. Doorstromen naar het vwo kan in veel
gevallen ook. Het RLS heeft ook een tweetalig havo-afdeling
(thavo), daarover leest u meer bij ‘Tweetalig onderwijs’.

Vwo
Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt
leerlingen voor op een studie aan het hbo of de universiteit. Het
vwo duurt 6 jaar. Aan het eind van klas 3 kan uw kind kiezen uit
een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en
Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Het
RLS heeft ook een tweetalig vwo-afdeling (tvwo), daarover leest
u meer bij ‘Tweetalig onderwijs’.
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Tweetalig onderwijs
Het RLS biedt tweetalig havo en tweetalig vwo aan. Met tweetalig onderwijs vergroten leerlingen hun Engelse taalbeheersing en kunnen zich daardoor bij een vervolgopleiding op internationaal vlak breed oriënteren. Het tto-onderwijsaanbod zorgt ervoor dat leerlingen tijdens hun opleiding een near-native niveau van het Engels bereiken. Dat betekent
dat ze zeer vaardig worden in het schrijven van stukken en het geven van (Engelstalige) presentaties. Daarnaast leren zij
analyseren en omgaan met teksten. Op onze school oriënteert uw kind zich daarnaast internationaal. We hebben een
internationaliseringsprogramma met speciale (meerdaagse) excursies en diverse projecten.
Tweetalig vwo bereidt leerlingen voor op het reguliere vwo-examen, aangevuld met een internationaal erkend examen
voor het vak Engels, het International Baccalaureate (IB). Het bovenbouwprogramma zal naast het vwo-diploma resulteren in het IB-Certificate voor het vak Engels en een door het Nuffic erkend tto-Senior Certificate.
Tto in de onderbouw
In tto-onderbouw wordt ruim boven de minimumeis van het
Nuffic in het Engels les gegeven. Dit betreft voor thavo de
vakken English, History, Geography, Art & Design, Physical
Education, Science, Global Perspectives en Drama. Voor
tvwo betreft dit de vakken English, History, Geography,
Mathematics, Economics, Art & Design, Physi- cal Education, Science, Global Perspectives en Drama. In deze lessen
is Engels de voertaal van docenten én leerlingen. Boeken,
werkstukken en toetsen van die vakken zijn ook in het Engels. De overige lessen worden in het Nederlands gegeven.
De Engelstalige lessen worden gegeven door docenten die
daartoe een speciale opleiding volgden. Voor de moderne
vreemde talen geldt: ‘doeltaal is voertaal’, dat betekent dat
Duits of Frans in de betreffende taal onderwezen wordt.
Aan het einde van de 3de klas heeft de leerling het B2-niveau Engels van het Europees referentiekader bereikt,
wat vergelijkbaar is met het niveau Engels van reguliere
6 vwo-leerlingen. De leerlingen ontvangen hiervoor een
schoolcertificaat. Bij de overgang naar tto 4 ontvangt uw
kind aan het eind van de derde klas het officiële tto-Junior
Certificate, uitgegeven door het Nuffic. Aan het tto zijn extra
kosten verbonden.
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Opstromen en doorstromen
Tussen de niveaus is op-, af- en doorstroom mogelijk, de pijltjes
in de afbeelding hieronder geven de doorstoommogelijkheden weer.

Tto in de bovenbouw
Het programma voor thavo is in ontwikkeling. In de bovenbouw wordt naast het reguliere vwo-programma gewerkt
aan verdere ontwikkeling van het Engels en wereldburgerschap met de vakken English, Social Studies, Culture &
Art (CKV), Humanities en het profielwerkstuk. Het doel van
dit vak is het bevorderen van kritische vaardigheden, zodat
geleerd wordt om met een kritische blik te kijken naar
informatie die aangeboden wordt. De basisvraag bij dit
vak is ‘How do we know what we know?’. Dit gebeurt door
leerlingen bewust te maken van de subjectiviteit van kennis en ideologische (voor)oordelen die onderdeel kunnen
uitmaken van kennis. Humanities is tevens bedoeld om
leerlingen aan te moedigen andere culturele perspectieven te waarderen. Tijdens de lessen zullen we o.a. debatteren over diverse thema’s zoals logica, ethiek en filosofie.
Ook gaan de leerlingen op internationale stage. Tijdens
uitwisselingen met landen als Zweden en Finland wordt
een intensief programma gevolgd, waarbij aan projecten
met een internationaal karakter wordt gewerkt. Deelname
aan deze activiteiten is een essentieel en dus verplicht
onderdeel van het tto-onderwijs.
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Internationalisering
In een wereld die alsmaar kleiner (of juist groter) wordt,
vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen voorbereid
zijn op de kansen die dit biedt. Onze initiatieven op het
gebied van internationalisering hebben de volgende
drie uitgangspunten:
•
•
		
•
		
		

Versterken van de talenkennis van onze leerlingen
Leerlingen kennis meegeven over de samenlevingen van andere landen
Leerlingen aanpassingsvermogen laten ontwikkelen in het omgaan met bewoners met een
andere culturele achtergrond

Reis naar het buitenland
Elke mavo-, havo- en vwo-leerling heeft de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan om een ander land
en haar bevolking te leren kennen.
De mavo-leerlingen gaan in jaar 4 op reis naar Bath en
Bristol. Vooraf maken zij kennis met de geschiedenis
en cultuur van Engeland en de Engelse taal. Na de reis
houden de leerlingen een presentatie in het Engels voor
ouders en medeleerlingen. Door het verblijf in gastgezinnen komen onze leerlingen in aanraking met Engelse
gewoontes en gebruiken.
De havo-leerlingen gaan in de vierde klas naar Berlijn,
Parijs of Londen, waar ze ter plekke via excursies en via
contact met gastgezinnen kennismaken met het land,
de taal en de cultuur.
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Op het vwo nemen leerlingen in de vierde klas deel aan
een uitwisseling met een school in Denemarken, Roemenië, Litouwen, Finland, of Zweden. Door middel van
inhoudelijke projecten over de toekomst van werken
in Europa leren ze samen te werken met buitenlandse leerlingen. Tevens verblijven ze een week in een
buitenlands gezin en zijn ze een week lang gastheer/
gastvrouw in Nederland voor hun buitenlandse leerling,
waardoor onze leerlingen zich leren aan te passen in
een vreemde omgeving.
In tvwo 5 wordt het internationaliseringsprogramma
afgesloten met een individuele internationale stage,
waarbij de leerling ervaring op doet bij een internationaal bedrijf in het buitenland.
De onderbouw tweetalige klassen (thavo en tvwo) hebben een programma gericht op burgerschap, waarbij zij
op driedaagse excursie gaan naar Wallonië (thavo/vwo1
en tvwo1), naar Luik, Aken en Maastricht (thavo/vwo2 en
tvwo2) en naar Groot-Brittannië (tvwo3).
Bovenbouwleerlingen kunnen vrijwillig deelnemen aan
de internationale Model United Nations (MUN), een van
de onderwerpen van ‘RLS Next’. Zij ontmoeten daar
leerlingen uit de hele wereld en trainen er hun debatvaardigheden. De debatclub traint deze vaardigheden.
Ook zonder dat leerlingen naar het buitenland reizen,
leren onze leerlingen over Europa en de wereld. Dit gebeurt in de reguliere lessen (aardrijkskunde en geschiedenis). Daarnaast werken leerlingen op speciale themadagen samen aan opdrachten met Europese thema’s.

Leerlijn Sport en Leerlijn Expressie
Voor de klassen 1 en 2 biedt RLS de Leerlijn Sport en de
Leerlijn Expressie aan.
Leerlijn Sport
Leerlingen van alle klassen 1 en 2 kunnen deelnemen
aan de Leerlijn Sport. Zij volgen 5 uur per week sport
en lichamelijke opvoeding in klas 1, en 4 uur in klas 2.
We bieden in deze extra tijd een breed programma aan
waarbij trainers en sporters clinics geven. De leerlingen
worden over verschillende klassen verdeeld. Er is geen
sprake van een speciale sportklas. In de bovenbouw kan
gekozen worden voor het keuze-examenvak Bewegen,
Sport en Maatschappij. Voor toelating vindt in april een
kennismakingsintake plaats. Het is mogelijk dat hieruit
een advies voortkomt om af te zien van het fysiek
zwaardere sportprogramma.
Leerlijn Expressie
Leerlingen van alle klassen 1 en 2 kunnen deelnemen
aan de Leerlijn Expressie. In deze leerlijn wordt er
meer aandacht besteed aan beeldende vormgeving,
drama, fotografie, grafische vormgeving en dans. Het is
bedoeld voor leerlingen die zich (meer) willen verdiepen
en bekwamen in de verschillende deelgebieden. Het
programma is zo ingericht dat het zowel voor jongens
als voor meisjes bijzonder interessant is. De leerlingen
die in de brugklas de Leerlijn Expressie volgen, worden
over verschillende klassen verdeeld.

Extra mogelijkheden
Voor leerlingen die meer kunnen en willen, biedt RLS
verbreding en verdieping aan. Hiermee wordt recht
gedaan aan verschillen tussen leerlingen, zodat uw kind
ons onderwijs op een manier kan inrichten die bij hem
of haar past.
Masterclasses op het RLS
Een lessenserie over een onderwerp dat niet op school
aan bod komt of marginaal aandacht krijgt. Daarnaast
worden leerlingen aangemoedigd mee te doen met de
masterclasses van de universiteit.
Science Lunch
Een maandelijkse lezing waarbij leerlingen en medewerkers worden bijgepraat over een wetenschappelijk
nieuwtje.
RLS-College
Maandelijkse lezingen voor bovenbouwleerlingen vwo
waarbij zij kennis maken met de wetenschap.
RLS-Next
Hierbij volgen leerlingen bovenbouw havo-vwo een
van de verdiepende of verbredende lessenreeksen die
niet tot het reguliere lesprogramma horen. Het geeft de
mogelijkheid om persoonlijke interesses te volgen en
kennis te verbreden of te verdiepen met na afloop een
certificaat. Sommige cursussen leiden bovendien tot
een officieel diploma. De onderwerpen van de cursussen zijn:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debatteam: Op weg naar het Lagerhuis
European Youth Ambassador
DELF Frans taalcertificaat
First Aid
Finance/Jong ondernemen
Goethe Duits taalcertificaat
Ontdek literair Leiden
Psychologie
Rapid Prototyping
RLS-leesclub
Schoolband
Theater

DELF en Goethe-certificaten
Leerlingen kunnen op verschillende niveaus het
DELF-diploma (uitgegeven door het Franse ministerie van Onderwijs) en het Goethe-certificaat (van het
Goehte-instituut) behalen. Dit zijn internationaal erkende
certificaten voor beheersing van Frans en Duits.
Onderbouwleerlingen uit (t)vwo3 doen dit door extra
lessen te volgen. Bovenbouwleerlingen kunnen dit in
het RLS-Next aanbod volgen.
Pre-HBO Hogeschool Leiden
Het Pre-HBO-programma biedt leerlingen uit havo 4
een extra uitdaging naast hun reguliere schoolwerk.
Leerlingen van verschillende middelbare scholen werken samen aan multidisciplinaire vraagstukken. Het doel
is om creativiteit, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling bij de leerlingen te stimuleren. Zij kiezen zelf
een van de vraagstukken en vormen een projectteam
met een aantal andere leerlingen. Eén middag per week
zijn de leerlingen op de Hogeschool Leiden. Leerlingen
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worden geselecteerd op talent en motivatie. De selectieprocedure vindt plaats in de eerste maanden van het
nieuwe schooljaar. Contactpersoon is de Pre-mentor
van de school, mevrouw A. J. Witte. Meer informatie
vindt u op de website van Hogeschool Leiden.
Pre-University College Universiteit Leiden
Getalenteerde leerlingen uit vwo 5 en 6 krijgen de kans
om gedurende twee jaar, in 5 én 6 vwo, tijdens één middag in de week in Leiden een universitair programma
te volgen. Daarbij volgen zij niet alleen onderwijs, maar
doen ook wetenschappelijk onderzoek. Van deze leerlingen wordt verwacht dat zij een brede belangstelling
hebben, dat zij het leuk vinden om over de ‘profielgrenzen’ heen te kijken en dat zij kunnen denken en werken
op het niveau van een eerstejaarsstudent. Iedere week
gaan zij een middag (meestal is dat de maandagmiddag) naar Leiden, daarnaast zijn zij gemiddeld 2 uur per
week met voorbereiding bezig. Ze missen lessen op
school die zij zelf moeten inhalen.
Leerlingen die in aanmerking willen komen voor het
Pre-University College moeten op school goede cijfers
halen, gemiddeld een 8 of hoger in vwo 4. Ieder jaar
worden er uit de vwo4 leerlingen een aantal leerlingen
gekozen door een selectiecommissie van onze school,
die deze leerlingen voordraagt aan een selectiecommissie van de Leidse Universiteit. Meer informatie, zoals
de kosten, vindt u op de website van Universiteit Leiden.
Pre-University classes Universiteit Leiden
In Pre-University Classes kunnen vwo-leerlingen uit
de bovenbouw die meer aankunnen dan het reguliere

We leiden
leerlingen op
tot betrokken
wereldburgers
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contactpersoon voor leerlingen en met haar worden
afspraken over gemiste lessen en toetsen gemaakt.
De contactpersoon op school voor de universiteit
Leiden is mw. K. van Rooij.

schoolprogramma kennismaken met de wereld van de
wetenschap door speciale collegereeksen te volgen
aan de Universiteit Leiden. Van Russisch tot Sterrenkunde en van Taalwetenschap tot Wiskunde: wetenschappers in de dop kunnen zich verdiepen in een groot
aantal vakgebieden van de Universiteit Leiden.
De Pre-University Classes zijn vooral opgezet voor zeer
goed presterende en sterk gemotiveerde leerlingen uit
vwo 5 en 6. Getalenteerde leerlingen uit vwo 4 kunnen
pas na overleg met de Pre-mentor op onze school
toegelaten worden. De Pre-University Classes kennen
een selectieprocedure; de aanmelding verloopt via de
Pre-mentor op onze school. Deelname aan Pre-University Classes betekent dat schoollessen gemist worden.
Als een leerling is toegelaten, verwacht de universiteit
dat hij of zij altijd aanwezig is. De school ondersteunt de
aanmelding van de leerling en vertrouwt erop dat hij of
zij de gemiste lessen en toetsen inhaalt. Meer informatie, zoals de kosten, vindt u op de website van Universiteit Leiden.

Jet-Net
Het RLS is een Jet-Netschool. Jet-Net is een organisatie
waarin grote bedrijven en universiteiten zich verenigd
hebben met als doel het technisch onderwijs op de
scholen in het voortgezet onderwijs te stimuleren. De
school heeft contact met Shell. Verschillende activiteiten worden samen met hen georganiseerd.

Doorstroom
De onderbouwsnelheid geeft aan hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar
leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Op het
RLS is de onderbouwsnelheid, gebaseerd op de
laatste drie schooljaren, 98,72% (inspectienorm is
95,48%).
De bovenbouwsnelheid (onvertraagd overgaan
naar de overige leerjaren) is voor de verschillende niveaus:

86,89%
88,52

havo

81,4%
87,78%

vwo

81,9%

resultaat
Slagingspercentages
Onze school staat bekend om de goede eindexamenresultaten. Het gemiddelde van alle examencijfers
beweegt zich rond de 6,5 en ligt daarmee in lijn met
de landelijke benchmark. Opvallend is ook dat veel van
onze mavo-leerlingen doorstromen naar de havo, en dat
veel havo- en vwo-bovenbouwleerlingen kiezen voor
de bèta-profielen Natuur en gezondheid en Natuur en
techniek.

Mevrouw A. J. Witte is op onze school de Pre-mentor
voor de leerlingen die van de mogelijkheden van de
Universiteit Leiden gebruik gaan maken. Zij is ook de

Onderbouwsnelheid 2020-2021 :

2016–2017

2017–2018

2018–2019

2019–2020

2020-2021

mavo

92%

96%

98%

94%

99%

99%

havo

92%

91%

86%

93%

98%

95%

vwo

96%

94%

89%

91%

100%

99%

Bovenbouwsnelheid 2020-2021 :

93,09%

Hieronder ziet u de slagingspercentages van de afgelopen jaren.

2015–2016

inspectienorm

Uitstroom
De uitstroom met diploma van 2020-2021 (meest
recente gegevens) is:

202/217 leerlingen gingen onverstoord
van 1 naar 2 naar 3
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94,13%

mavo

88,6%

87,2%

mavo

havo

92,1%

vwo

27

03 Ons onderwijs

Bovengemiddeld succesvol
Leerlingen zijn bovengemiddeld succesvol op het RLS.
Zij blijven minder vaak zitten dan gemiddeld in Nederland en stromen ook vaker door naar vervolgonderwijs.
Vergeleken met de rest van Nederland gaan onze leerlingen vaker door op een hoger onderwijsniveau (vooral
vanaf de mavo) en leerlingen van het RLS blijven vaker
onderwijs volgen na het behalen van een diploma.
Kwaliteit van ons onderwijs
Aansluitend op onze kernwaarde ‘In beweging’ zoeken
we steeds naar nieuwe manieren om ons onderwijs te
vernieuwen en ontwikkelen, zodat we onze leerlingen
op de beste manier kunnen begeleiden. We vinden het
daarom heel belangrijk om te achterhalen hoe leerlingen en ouders over onze school denken, zodat we de
kwaliteit van ons onderwijs blijven verbeteren.
Kwaliteitsborging is inmiddels vanzelfsprekend onderdeel van onze werkcyclus volgens het PDCA-concept
(plan, do, check, act). We meten systematisch de
tevredenheid van leerlingen en ouders met behulp van
enquêtes van onderzoeksbureau Kwaliteitscholen. Het
gaat hierbij om de waardering van de begeleiding van
leerlingen, vakinhoudelijke competenties van leraren en
de organisatie van de school. Op basis van de enquêtes
worden verbeteringen geïmplementeerd. Uit het tevredenheidsonderzoek 2020 blijkt dat leerlingen tevredener zijn over de school dan de gemiddelde Nederlandse
leerling. Met name op de terreinen veiligheid, examenklas en mentoraat scoort het RLS goed.
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Het oordeel van de inspectie OCW is te vinden op
www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen, zoek
vervolgens met RLS. Resultaten en waardering vindt u
op www.scholenopdekaart.nl, met dezelfde zoekterm.
We zijn een (junior en senior) tto-school die door
Nuffic is geaccrediteerd (Nederlandse organisatie voor
internationalisering in onderwijs). De kwaliteit van het
tvwo-onderwijs wordt door hen geborgd.

04
Elk schooljaar heten we nieuwe
leerlingen die voor onze school
gekozen hebben van harte welkom.
De overstap naar het voortgezet
onderwijs is een spannende, maar
vooral eenleuke tijd waarbij ze nieuwe
vriendschappen opdoen en veel leren.
Samen zorgen we dat de brugklassers
zich snel thuis voelen op het RLS.

Naar de brugklas
Het RLS heeft vier soorten brugklassen: mavo/havo,
havo/vwo, thavo en tvwo. De twee laatstgenoemde
brugklassen zijn de tweetalige variant van havo en
vwo. In welke soort brugklas uw kind geplaatst wordt
hangt af van het advies van de basisschool gebaseerd
op het leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m groep 8.
Meer informatie over de brugklas en ook over toelating en plaatsing vindt u op onze website.
Kennismaken
Om leerlingen te helpen snel hun draai te vinden op
het RLS organiseren we verschillende activiteiten.
Vóór het begin van het schooljaar komen de nieuwe
eersteklassers al een keer op school om de mentor,
peter en meter (bovenbouwleerlingen) en de klas te
leren kennen. De eerste twee schoolweken zijn wenweken met een speciaal ‘wenrooster’ om de school en
elkaar beter te leren kennen. ’s Ochtends ontvangt de
mentor zijn of haar klas. Na 4 uur les krijgen leerlingen
huiswerkbegeleiding en is er alle gelegenheid om
vragen te stellen over de lesstof en over de gang van
zaken op school. Na de tweede schoolweek worden
alle ouders van de brugklasleerlingen uitgenodigd
voor een kennismaking.
Begeleiding en leren leren
We zorgen ervoor dat uw kind de aandacht krijgt die
hij of zij nodig heeft. We willen dat alle leerlingen zich
bij ons thuis voelen. Iedere klas heeft een mentor.
Dat is een docent die de leerlingen helpt met allerlei
zaken en goed in de gaten houdt hoe het met zijn
of haar leerlingen gaat. In de twee mentoruren (ook
wel lob-uren genoemd) komen diverse schoolonder-

werpen aan bod en wordt begeleiding aangeboden.
Daarbij wordt aandacht besteed aan het maken van
huiswerk, ‘leren leren’ en hoe je met je agenda en de
planner omgaat. Ook sociale vaardigheden komen
aan bod. Daarnaast heeft de mentor contact met u als
ouder over de vorderingen van uw zoon of dochter.

Iedere brugklas heeft een peter en meter.
Dat zijn jongens en meisjes uit de bovenbouw. Zij zijn aanspreekpunt voor de eersteklassers en ze zijn gedurende het eerste jaar
bij allerlei brugklasactiviteiten betrokken.
De afdelingsleider zorgt voor de voorlichting over en
informatieverstrekking aan leerlingen en ouders over
de ontwikkeling en algemene studievoortgang. Iedere
brugklas heeft een peter en meter. Dat zijn jongens en
meisjes uit de bovenbouw. Zij zijn aanspreekpunt voor
de eersteklassers en ze zijn gedurende het eerste jaar
bij allerlei brugklasactiviteiten betrokken.
Overgaan naar klas 2
Er zijn verschillende klassen 2 op het RLS. Uw kind
kan vanuit de brugklas naar mavo2 gaan, naar brugklas havo/vwo2, naar thavo/tvwo2, naar vwo2 of naar
tvwo2. Als een klas opnieuw is samengesteld krijgen
de leerlingen ruim de mogelijkheid om elkaar aan het
begin van het schooljaar te leren kennen. De mentor
speelt hierbij ook weer een belangrijke rol.
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Als je goed in je vel zit, leer je gemakkelijker en presteer je beter. Daarom
streven wij ernaar dat elke leerling zich
bij ons thuis voelt. Daarbij is goede
leerlingbegeleiding met een vertrouwd
aanspreekpunt erg belangrijk. Het RLS
zet in op diverse vormen van ondersteuning en uitdaging voor de leerlingen.
We bereiden uw kind voor op een plek
in de maatschappij. Daarbij is de keuze
voor een vervolgopleiding belangrijk en
spannend. We hebben diverse manieren
om leerlingen bij hun keuzes te helpen en
te ondersteunen.

Begeleiding en zorg
voor leerlingen
Extra aandacht schooljaar 2021–2022
Doordat we in het schooljaar 2020–2021 te maken hebben gehad met het coronavirus en enkele
maanden op afstand les hebben gegeven, is het niet
uit te sluiten dat er in die periode toch bij een aantal
leerlingen hiaten zijn ontstaan in hun kennis. Kennis
die nodig is om dit schooljaar zo kansrijk mogelijk te
zijn. Daarom biedt de school mogelijkheden om bijlessen te verzorgen, mocht dat nodig zijn. De precieze
invulling en uitvoering zullen aan het begin van het
schooljaar bekendgemaakt worden.
Mentor en afdelingsleider
Vanaf de brugklas tot en met het examenjaar heeft uw
kind een mentor die hem of haar zo optimaal mogelijk
begeleidt. De mentor heeft een coachende rol, waarbij
veel aandacht is voor de eigen verantwoordelijkheid
van de leerling. In de bovenbouwjaren havo en vwo
hebben leerlingen dezelfde mentor, waarbij begeleiding meer de vorm van coaching heeft. De mentor
houdt de vorderingen in de gaten, helpt leerlingen
bij problemen en onderhoudt de contacten met de
ouders. Vanaf de eerste klas verzorgt de mentor ook
de oriëntatie op studie en beroep. Mentoren worden geadviseerd indien nodig, en begeleid door het
zorgteam. De mentor is het eerste aanspeekpunt
voor leerlingen en voor ouders. De mentoren hebben regelmatig overleg met hun afdelingsleider over
algemene begeleidingszaken. De afdelingsleider is
verantwoordelijk voor de hele afdeling.

Decaan en keuzebegeleiding
De decaan is mw. K. van Rooij, haar kamer op school is
kamer 002. Zij ondersteunt de mentoren en leerlingen
vanaf klas 1, onder meer in het vak Loopbaanoriëntatie
en - begeleiding (lob), dat is opgenomen in de lesurentabel. Uw kind kan, eventueel samen met u, ook
individueel een gesprek aanvragen met de decaan om
over vakken-, profiel- of studiekeuze te praten.
Samen met de mentoren heeft de decaan de doorlopende leerlijn lob (loopbaanoriëntatie en begeleiding)
vanaf klas 1 tot en met de eindexamenklas ontwikkeld
aan de hand van vijf loopbaanvragen voor leerlingen:
wat kan ik, wat wil ik, wat past bij mij, hoe kom ik daar
en wie kan mij daarbij helpen. Zij zorgt er ook voor dat
leerlingen de voorlichtingsactiviteiten van mbo, hbo
en wo weten te vinden. De decaan beschikt ook over
informatie over studiefinanciering, (nieuwe) opleidingen, (gewijzigde) toelatingseisen, selectie, arbeidsmarkt etc. Daarnaast organiseert de decaan profiel- en
beroepskeuzeactivi-teiten op het mbo voor mavo 2, 3
en 4 en oriëntatiedagen op het hbo voor havo4 en 5.
Vwo5-leerlingen krijgen bezoek van studententeams
van de Universiteit van Leiden.
Lob-methodes
Leerlingen maken gebruik van een digitale lob-methode in de derde klas en de bovenbouw havo en
vwo. De leerlingen uit de derde klas maken gebruik
van Qompas. Met dit programma worden zij geholpen bij het maken van de keuze voor een profiel. De
leerlingen uit havo/vwo 4, 5 en 6 kunnen samen met u
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gebruikmaken van de website rls.dedecaan.net.
Op deze website staat, naast de Lob-methode Keuzeweb, veel informatie. Bijvoorbeeld: de keuzegids hoger
onderwijs en mbo (over kwaliteiten van Hogescholen,
Universiteiten en mbo’s), keuzekenners (studie- en
beroepskenners: wat doe je eigenlijk in dat beroep?),
over tussenjaren en studeren in het buitenland en
doorstroomeisen.
Mavo-leerlingen gebruiken een lob-dossier dat we als
team zelf ontwikkeld hebben en dat doorloopt in klas
2, 3 en 4. U kunt ook in deze programma’s om samen
met uw kind de ingevulde opdrachten, de testen en
de informatie te bekijken.
Leidse voorlichtingsavonden
Ieder jaar in november organiseert een school uit de
Kring van Decanen de Leidse voorlichtingsavonden
in Leiden. Daar geven mensen van veel opleidingen
en vervolgstudies in Nederland voorlichting.
De decaan en mentoren adviseren de leerlingen van
de bovenbouw altijd dringend om daar ook naartoe
te gaan.
Hoogbegaafde leerlingen
We streven ernaar om alle leerlingen onderwijs aan
te bieden op hun eigen niveau door het differentiëren
binnen de lessen en extra activiteiten. Dat geldt ook
voor onze hoogbegaafde leerlingen. Het RLS biedt
de mogelijkheid om deel te nemen aan begeleidingsgroepen met leerlingen uit de eerste t/m derde klas
die een officieel erkende diagnose hoogbegaafdheid
hebben. In kleine groepjes worden deze leerlingen
begeleid in het omgaan met hoogbegaafdheid.
Ook verkennen we met elkaar de mogelijkheden voor
nieuwe interessante projecten die we op school gaan
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doen. Leerlingen kunnen daar dan actief mee aan de
slag gaan, begeleid door een vakdocent en de collega’s uit de werkgroep hoogbegaafdheid. De projecten
kunnen in overleg gedaan worden tijdens bepaalde
uren van vakken die deze leerlingen kunnen missen.
Voor de bovenbouw zijn er verschillende mogelijkheden voor extra uitdaging, die beschikbaar zijn voor
alle leerlingen, zoals de cursussen van RLS-Next,
Masterclass, Pre-HBO en Pre-University (zie ook
Extra mogelijkheden).
Een versnellingstraject behoort ook tot de mogelijkheden. Daarnaast biedt de werkgroep hoogbegaafdheid individuele coaching aan. Voor vragen over
deze begeleiding is mw. M. Visser-Gouw beschikbaar
(m.visser@rijnlandslyceum-rls.nl).
Steunlessen en bijlessen
We bieden steunlessen aan om leerlingen te helpen
bij verschillende vakken. Bij deze lessen zijn de vakdocenten (Nederlands, Frans, Duits, Engels en wiskunde) beschikbaar voor individuele hulp. We proberen
leerlingen van klas 1 en 2 zoveel mogelijk deel te laten
nemen aan de steunlessen. In de eerste periode van
het schooljaar zijn er ook steunlessen voor klas 3. Een
steunles wiskunde bieden we echter niet aan in deze
klas. De steunlessen vinden meestal aan het eind van
de lesdag plaats.
Het RLS heeft daarnaast een bijlessysteem waarbij
leerlingen uit de klassen 4, 5 en 6 in diverse vakken
bijles geven aan andere leerlingen van onze school.
De namen van leerlingen die bijles willen geven staan
in het Ouderportaal. De bijlesgevers hebben toestemming van hun mentor, zodat kwaliteit gewaarborgd is.

De coördinator hiervan is mw. E. van Iterson. De kosten
bedragen € 10,- per uur. De bijlessen kunnen thuis,
maar ook op school gegeven worden.
We werken ook samen met de onafhankelijke organisatie Lyceo. Deze organisatie biedt tegen betaling
huiswerkbegeleiding, bijlessen en examenbegeleiding. Deze vorm van extra begeleiding vindt altijd op
school plaats. Voor informatie (zoals de kosten) kunt u
kijken op www.lyceo.nl.
Problemen of zorgen
Soms hebben leerlingen problemen, waardoor het
op school niet zo goed gaat. Ze zijn bijvoorbeeld erg
druk in de klas, of hebben last van angsten, verdriet
of verwarring. We proberen deze leerlingen zo goed
mogelijk te helpen. Als u het idee heeft dat het niet
goed gaat met uw kind, dan is de mentor van hem of
haar het eerste aanspreekpunt. Aarzel niet om contact
met hem of haar op te nemen.
Zorgteam
Wanneer deskundige ondersteuning nodig is, kan
binnen de school een beroep gedaan worden op
een intern zorgteam. Het zorgteam bestaat uit een
zorgcoördinator, een dyslexiecoach, twee vertrouwenspersonen, een orthopedagoog en een gedragsspecialist. Indien nodig is er ook overleg met externe
instanties als Rijksbureau Leerplicht, de GGD en
Centrum Jeugd en Gezin. Met deze ondersteuning van
het zorgteam beogen wij zo goed mogelijk leerlingen
te helpen en adviseren, omdat álle leerlingen een
prettige tijd bij ons op school zouden moeten hebben.

• De interne zorgcoördinator mw. A. Weevers
(a.weevers@rijnlandslyceum-rls.nl)
• De vertrouwenspersonen dhr. M. Algera
(m.algera@rijnlandslyceum-rls.nl), tevens antipestcoördinator, en mw. N. Baars
(n.baars@rijnlandslyceum-rls.nl)
• De dyslexiecoach mw. L. Steemers
(l.steemers@rijnlandslyceum-rls.nl)
• De faalangsttrainer (via a.weevers@rijnlandslyceum-rls.nl)
• De gedragsspecialist mw. C. Oostwal
(c.oostwal@rijnlandslyceum-rsl.nl
• De orthopedagoog mw. N. van Baar
(n.vanbaar@rijnlandslyceum-rls.nl)

Leerlingen kunnen het zorgteam vinden op school in
kamer 012.
Dyslexie
De dyslexiecoach helpt leerlingen bij het omgaan
met dyslexie en waarborgt de faciliteiten voor alle
leerlingen met dyslexie. Verdere informatie en ook ons
dyslexieprotocol staat op onze website.
Sociale veiligheid en anti-pestprogramma
Het RLS vindt dat iedereen op school recht heeft
op een veilige omgeving. Een veilige omgeving is
een omgeving waarin je jezelf kunt zijn, ongeacht je
uiterlijk, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, religie,
gender of etniciteit.
Deze veilige omgeving is noodzakelijk om goed
samen te leven, om te leren van en met elkaar, en om
verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars welzijn in en buiten de school. Pesten tast deze veilige
omgeving aan en heeft een zeer schadelijk effect
op leerlingen die gepest worden. Ook heeft pesten
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een negatieve invloed op pesters en op de groep als
geheel waarin pesten plaatsvindt. Het voorkomen en
aanpakken van pestgedrag nemen wij daarom als
school zeer serieus. Zo hebben we in de eerste weken
van het nieuwe schooljaar, voordat de groepsvorming
is gestart binnen de klas, een anti-pestprogramma.
Leerlingen hebben een klassengesprek over hun
ervaringen en aan het einde van de eerste lesperiode
bekijken we een toneelvoorstelling in de aula die voorbereid en nabesproken wordt. Zo loopt er een rode lijn
(met twee voorstellingen en aandacht in de klas) door
het hele schooljaar waarin de veiligheid in de klas, van
alle kinderen, centraal staat. Daarna houdt de mentor
de vinger aan de pols, grijpt in waar nodig en besteedt
per periode een les aan dit onderwerp. Ook in jaar 2
staat veiligheid weer centraal. Voor alle leerjaren is de
heer M. Algera de anti-pestcoördinator.
Het anti-pestprotocol is een richtlijn voor leerlingen,
personeel op school en ouders. Het is gemaakt door
onze anti-pestcoördinator en een aantal leerlingen.
Het biedt informatie over diverse (nieuwe) vormen van
pesten en beschrijft daarnaast de stappen en maatregelen die genomen kunnen worden op onze school
bij de aanpak van pesten. Verder is er een leidraad
toegevoegd in de bijlagen voor mentoren, leerlingen
en ouder(s)/verzorger(s) met extra informatie en
handige links.
U vindt het anti-pestprotocol op onze website.
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Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Wij werken samen met het Centrum Jeugd en Gezin
(CJG). U kunt altijd bij het CJG terecht voor vragen
over opvoeden en opgroeien van kinderen. In het
CJG werken verschillende professionals samen, zoals
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Het CJG is bereikbaar op
telefoonnummer 088 254 23 84. Meer informatie vindt
u op de website van het CJG.
Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Het RLS werkt met de meldcode Kindermishandeling
en Huiselijk Geweld. Dat is een wettelijke verplichting
(Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk
Geweld). In de meldcode staan richtlijnen voor het
handelen van personeelsleden wanneer zij tijdens
hun werk geconfronteerd worden met situaties van
(vermoedens van)kindermishandeling en/of huiselijk
geweld. De meldcode is opgesteld in samenwerking
met diverse instanties uit de regio Zuid-Holland Noord
op basis van landelijke criteria. De meldcode staat op
de digitale omgeving voor ouders. Meer informatie
vindt op de website www.informatiehuiselijkgeweld.nl.

Je voelt je thuis
op het RLS
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Voor de succesvolle ontwikkeling van
kinderen en jongeren is het belangrijk
dat ouders en school goed met
elkaar samenwerken. Daarbij is goede
communicatie met u en met onze
leerlingen een vereiste. Het eerste
aanspreekpunt is de mentor.

Samenwerking ouder,
leerling en school
Communicatiemiddelen
We hebben verschillende manieren en middelen om
uw kind en u op de hoogte te houden. Hieronder vindt
hiervan een overzicht.
Somtoday
Cijfers, roosters, huiswerk, absentie en berichtjes kunnen
leerlingen en ouders via hun Somtoday ELO account
inzien. In SOM leveren leerlingen ook opdrachten in.
Wijzigingen in het rooster worden vrijwel ‘real time’ in
SOM geladen. Meer specifieke roosterinformatie lezen
leerlingen in Zermelo. Daarin staat bijvoorbeeld of een
docent een les overneemt, een lokaalwissel of van welk
vak de in SOM aangekondigde toets is.
Website
Op onze website vindt u algemene informatie over onze
school. Onder ‘ouders’ staat relevante informatie voor
ouders. Ook vindt u op onze website algemene documenten voor leerlingen en ouders. Meer vertrouwelijke
informatie verstrekken we alleen per via het Ouderportaal.
Ouderportaal
Alle relevante documenten voor ouders worden via het
Ouderportaal aangeboden. Voorbeelden zijn de Jaaragenda, bevorderingsnormen, PTA’s, presentaties van
informatieavonden.

Schoolmail
We richten onze correspondentie tot de leerling en versturen die per SOM-berichten. U ontvangt deze correspondentie ook, ter informatie. Wanneer ouders gescheiden leven wordt de informatie ook aan de uitwonende
ouder verstuurd als daarvoor toegang is aangevraagd.
Jaaragenda
In de Jaaragenda (beschikbaar op het Ouderportaal)
staan de periode-indeling, vakantie en speciale schoolactiviteiten.
Nieuwsbrief
We hebben een nieuwsbrief voor ouders en leerlingen
aan het begin van iedere periode. Daarin lichten we onder andere de speciale schoolactiviteiten toe.
Informatieavonden
Aan het begin en in de loop van het schooljaar
vinden informatieavonden per jaarlaag plaats voor ouders
van de onderbouw en voor leerlingen en ouders van
de bovenbouw.
Een aantal keer per jaar vinden driehoeksgesprekken
plaats tussen uw kind, u en de mentor (10 minuten-gesprekjes) én tussen de leerling, u en de vakdocent (7-minutengesprekjes). De inbreng van uw zoon of dochter is
hierbij groot. Voor de informatieavonden en de driehoeksgesprekken ontvangen u en uw kind een uitnodiging.

39

07
We hebben de praktische zaken
voor u op een rijtje gezet.

Praktische zaken
Lestijden
De lestijden van het 50-minutenrooster en het
40-minutenroosters zien er als volgt uit:

uur

50minutenrooster

uur

40minutenrooster

1

08.30–09.20

1

08.30–09.10

2

09.20–10.10

2

09.10–09.50

pauze

10.10–10.30

pauze

09.50–10.10

3

10.30–11.20

3

10.10–10.50

4

11.20–12.10

4

10.50–11.30

pauze

12.10–12.40

pauze

11.30–12.00

5

12.40–13.30

5

6

13.30–14.20

7

Vakanties en vrije dagen
In de tabel hieronder vindt u de eerste schooldag, de
vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2021/2022.

Aanvang schooljaar

Maandag 30 augustus

Roostervrije dag

Donderdag 7 oktober

Herfstvakantie

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober

Kerstvakantie

Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari

Roostervrije dag

Maandag 10 januari

Roostervrije dag

Dinsdag 22 februari

Voorjaarsvakantie

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart

Tweede Paasdag

Maandag 18 april

12.00–12.40

Koningsdag

Woensdag 27 april

6

12.40–13.20

Meivakantie

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei

14.20–15.10

7

13.20–14.00

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 mei

pauze

15.10–15.25

pauze

14.00–14.15

Tweede Pinksterdag

Maandag 6 juni

8

15.25–16.15

8

14.15–14.55

Roostervrije dag

Maandag 4 t/m donderdag 7 juli

9

16.15–17.05

9

14.55–15.35

Zomervakantie

Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus

De leerlingen van klas 1 en 2 blijven tijdens de pauze op
het schoolplein, ze mogen het schoolplein niet verlaten.

Lesurentabellen en vakprofielen
De lesurentabellen en vakprofielen vindt u op de
website en het Ouderportaal.
Omgang met lesuitval
Lessen die uitvallen worden zoveel mogelijk waargenomen door collega’s uit de sectie of door onderwijsassistenten. Bij uitval op korte termijn is dat niet altijd
mogelijk. In dat geval kunnen leerlingen aan de hand van
de planner van het vak zelfstandig met de lesstof verder.

Ziekmelding
Als uw kind ziek is, kunt u hem of haar ziek
melden door te bellen naar het algemene nummer
0252 243070 en te kiezen voor de optie ‘ziekmelding’
in het keuzemenu. Dat doet u ook voor elke daaropvolgende dag dat uw kind nog ziek is. Als uw kind
weer beter is, levert hij of zij op de eerste schooldag
na herstel een absentieformulier in.
Het absentieformulier vindt u in het Ouderportaal.
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Verzuim
Kinderen van 5 t/m 17 jaar zijn wettelijk verplicht naar
school te gaan. De leerlingen zijn tussen 08.30 en
17.00 uur beschikbaar voor school. Andere verplichtingen zoals een baantje en sporttraining zullen hiervoor
moeten wijken. Als een leerling te laat komt, moet hij
of zij zich de volgende dag om 08.00 uur op school
melden.

Als uw kind een geldige reden heeft
om te laat te komen (bezoek aan een
arts, fysiotherapeut, orthodontist,
bijwonen van een uitvaart, etc.), levert u
dan een absentieformulier bij ons in.
Het absentieformulier vindt u in het Ouderportaal.
Geen toestemming, toch weg?
Dagelijks vindt er een controle plaats in de eerste
twee lesuren voor alle klassen. Wanneer een leerling
uit klas 1 tot en met 3 en mavo4 absent is, worden de
ouders gebeld.
Voor alle klassen houdt mw. I. Tijsen, als verzuimcoördinator, de absentie bij. Als u hierover vragen
heeft, kunt u bij haar terecht via
i.tijsen@rijnlandslyceum-rls.nl.
Buitengewoon verlof
Leerplichtige jongeren mogen alleen verzuimen
wanneer daarvoor een gewichtige reden is. Voor deze
bijzondere omstandigheid kunt u een verzoek bij de
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afdelingsleider indienen via het verlofformulier. U vindt
het verlofformulier in het Ouderportaal. Het gaat
hierbij om buitengewoon verlof zoals bezoek open
dagen, rijexamen, bijwonen van een huwelijk en
verhuizing. De afdelingsleider beslist. Als het verzoek
korter dan vier weken voor het verlof wordt aangevraagd, kan een beslissing vooraf niet worden
gegarandeerd. Als een beroep op vrijstelling wordt
gedaan wegens onverwachte gewichtige omstandigheden (zoals een overlijden), moet de aanvraag
met daarin de reden van verzuim binnen twee dagen
na het ontstaan van verzuim aan de afdelingsleider
worden gemeld.
In ons Ouderportaal staan protocollen rond verzuim
met daarin meer informatie:
• Het ‘Verzuimprotocol leerlingen’
• Het ‘Reglement rond verzuim leerlingen
bij toetsing’
• Het protocol ‘Regels rond schorsing
en verwijdering’
Cashloze school en pasjes
Onze school is cashloos. We hebben een systeem
met een betaalpas die zowel thuis als op school op
te laden is. Met de pas kan uw kind betalen in de
mediatheek (voor printen) en in de kantine. Met dit
pasje openen leerlingen ook hun locker en het is hun
identiteitsbewijs (ID) voor bijvoorbeeld schoolfeesten.
Daarnaast krijgen leerlingen ook een schoolpas met
daarop een pasfoto. Met de schoolpas kan uw kind
boeken lenen op school.
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Reglementen
Het RLS heeft verschillende reglementen, zoals:
• Reglement voor de Ouderraad, Reglement voor de Medezeggenschapsraad.
• Leerlingenstatuut, waar veel protocollen
deel van uitmaken zoals het protocol van
de huisregels.
• Bevorderingsnormen, PTA (Programma
van Toetsing en Afsluiting) en het
examenreglement.
• ICT-protocol.
• Reglementen en procedures in het kader
van de organisatie.
De reglementen kunt u vinden op ons Ouderportaal.
Financiën en verzekeringen
Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage besteden wij aan zaken
die niet door de overheid bekostigd worden, maar
voor het goede verloop van het onderwijs van
belang zijn. De ouderbijdrage is kostendekkend.
De hoogte van de bijdrage is in overleg met de
Ouderraad en de Oudergeleding van de MR vastgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd. De ouderbijdrage is vrijwillig. De toelating van leerlingen op
het RLS is niet afhankelijk van de betaling van de
ouderbijdrage. Wij raden het wel ten zeerste aan.
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld
op € 150,- per leerling en kan in termijnen worden
betaald. De vrijwillige ouderbijdrage wordt onder
andere besteed aan extra onderwijsactiviteiten.
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Specifieke ouderbijdrage
Naast het reguliere programma biedt het RLS Tweetalig Onderwijs (tto) en de leerlijnen Sport en Expressie
aan. Voor deze extra’s wordt een aparte begroting gemaakt. Deze staat los van de vrijwillige ouderbijdrage.
De ouderbijdrage voor tweetalig onderwijs is een extra
bijdrage naast de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage
voor tto wordt ingezet voor onder andere extra vakken
en lessen in het Engels, activiteiten en workshops en
de examenkosten voor het IB English. De kosten voor
tto bedragen € 340,- voor klas 1 t/m 4 en € 450,- voor
klas 5 en 6. De kosten voor de buitenlandse reizen en
uitwisselingen worden apart in rekening gebracht.
Het aanbieden van tweetalig onderwijs op school
vinden wij een grote meerwaarde. De kosten voor tto
krijgt het RLS echter niet door de overheid vergoed,
waardoor een ouderbijdrage nodig is. Als de hoogte
van de bijdrage een overweging wordt om niet deel te
nemen aan tto, dan gaan we graag met u in gesprek.
Tto-bijdrage
Voor tweetalig onderwijs is er een extra bijdrage
naast de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage
voor tto wordt ingezet voor onder andere extra
vakken, activiteiten en workshops. De kosten
voor tto bedragen € 340,- voor klas 1 t/m 4 en
€ 450,- voor klas 5 en 6. De kosten voor de
buitenlandse reizen en uitwisselingen worden
apart in rekening gebracht.
Het aanbieden van tweetalig onderwijs op school
vinden wij een grote meerwaarde. De kosten voor

tto krijgt het RLS echter niet door de overheid
vergoed, waardoor een ouderbijdrage nodig is.
Als de hoogte van de bijdrage een overweging
wordt om niet deel te nemen aan tto, dan gaan
we graag met u in gesprek. Ook verwijzen we u
graag naar Bijzondere Bijstand via de gemeente
of Stichting Leergeld.
Bijdrage Leerlijn Sport en Leerlijn Expressie
Voor de Leerlijnen Sport en Expressie is er een extra
bijdrage naast de vrijwillige ouderbijdrage. Voor beide
Leerlijnen is de bijdrage vastgesteld op € 145,- per
Leerlijn.

Tegemoetkoming in kosten laptop
Alle leerlingen gebruiken een laptop in de lessen.
De laptop is bedoeld als hulpmiddel in het onderwijs.
De digitalisering van de huidige maatschappij biedt
kansen in ons onderwijs; we merken dat meer en beter
maatwerk mogelijk is.
De school stimuleert de aanschaf van een laptop is
samenwerking met The Rent Company. Als tegemoetkoming in de kosten bij het bestellen van een laptop
bij dit bedrijf, schenkt de school per jaar per leerling
een bedrag van € 25,-. Ouders van nieuwe leerlingen
ontvangen hier meer informatie over.
Leermiddelen

Overige kosten
De overige kosten betreffen zaken die u zelf aanschaft
of betaalt voor uw kind. Ze zijn niet opgenomen in de
ouderbijdrage.
• 1 tto (havo/vwo en vwo) buitenlandreis
(Wallonië) ca. € 150,• 2 tto (havo/vwo en vwo) buitenlandreis
(Luik, Aken en Maastricht) ca. € 150,• 3 tvwo buitenlandreis (Groot-Brittannië)
ca. € 300,• 4 mavo Engelandreis ca. € 260,• 4 havo internationale reizen ca. € 395,• 4 (t)vwo internationale uitwisseling ca. €400,• 5 tvwo internationale stage. De kosten van
de stage hangen volledig af van de stage
die de leerling organiseert.
• Huur van een locker € 15,- per jaar

Het RLS maakt voor ieder leerjaar jaarlijks
een leermiddelenlijst. We informeren de
leerlingen via e-mail over de gang van zaken
rond het bestellen van studieboeken en
digitaal materiaal.
Sportkleding
Tijdens de lessen LO op het RLS is het dragen
van sportkleding en het schoolshirt verplicht.
Het schoolshirt is te koop bij L.J. Sport in Sassenheim
of via www.ljsport.nl/rijnlands. Leerlingen van Leerlijn
Sport en BSM dragen een oranje shirt. De andere
leerlingen dragen een blauw shirt. De leerlingen
zijn zelf vrij in het kiezen van een sportbroek en
sportschoenen.
Incasso 2021-2022
RLS biedt de mogelijkheid om gespreid te betalen
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07 Praktische zaken

in de door ons aangegeven termijnen. Dit geldt voor
alle te factureren bedragen.
Verzekering en aansprakelijkheid
Om diefstal en verlies te voorkomen, adviseren wij de
leerlingen waardevolle spullen thuis te laten. Als dit
niet mogelijk is kunnen de leerlingen, onder eigen verantwoordelijkheid, het verstrekte elektronische kluisje
gebruiken (met name tijdens lesuren) en hun bezittingen merken met hun naam. Het RLS is niet aansprakelijk bij diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen van leerlingen. Ook als waardevolle spullen,
bijvoorbeeld mobiele telefoons, door ongeoorloofd
gebruik in beslag zijn genomen, kan de school niet
aansprakelijk worden gesteld.
De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, die de volgende maximale
dekking geeft voor:
• Geneeskundige kosten: € 2.270,–
• Tandheelkundige kosten: € 2.270,–
• Blijvende invaliditeit: € 68.000,–
• Overlijden: € 4.540,–
Deze verzekering dekt alleen de schade die niet
door de ziektekostenverzekering wordt gedragen. De
verzekering geldt voor de schade geleden op weg van
en naar school (langs de kortste weg gemeten), in de
school en bij activiteiten in schoolverband. Materiële
schade (gebroken brillen, beschadigde kleding, gestolen fietsen en lekke banden) wordt niet door deze
verzekering of door school vergoed.
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Leerling en medewerkers horen zich
veilig voelen op school. Dit is een
voorwaarde voor goede ontwikkeling.
Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens nemen wij serieus.

AVG en veiligheid
Privacy
Het RLS respecteert de privacy van alle betrokkenen.
We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens die
we verwerken, zoals adresgegevens, e-mailadressen
en resultaten. In ons privacystatement leest u meer
over hoe we hiermee omgaan in het kader van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
U vindt het privacystatement op onze website.
Veilige sfeer
Op het RLS vinden wij het belangrijk dat iedereen
zichzelf kan zijn. We zorgen met elkaar voor een
positieve en veilige sfeer op school. Om een veilige
sfeer te behouden, hebben we een aantal belangrijke
huisregels over gedrag en de omgang met elkaar.
Meer informatie en alle huisregels vindt u in het
protocol Huisregels in het Ouderportaal.
Klachtenregeling en klachtencommissie
Als leerlingen of ouders bezorgd of ontevreden zijn
over school, horen we dat graag. Dit geeft ons de
mogelijkheid om verder te verbeteren.

Ouders en leerlingen kunnen daarom
de mentor altijd aanspreken als ze
ergens mee zitten.
Komt u er met de mentor niet uit, dan kunt u zich
wenden tot de afdelingsleider of de schoolleiding.

We gaan er vanuit er samen met u als ouder uit te
komen. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan kunt
u schriftelijk contact opnemen met het bestuur van
de overkoepelende stichting via, a.kastelein@rijnlandslyceum-csb.nl.
Als u ondanks alle gesprekken nog ontevreden bent,
dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie. Onze klachtenregeling staat op het
Ouderportaal.
Mogelijk wilt u een gesprek over een onderwerp dat
u niet met de school wilt delen, maar dat wel de
school betreft. Dan kunt u contact opnemen met
de vertrouwenspersoon van de school of met de
schoolleiding.
Heeft een gesprek geen oplossing gebracht, dan kan
de ouder of leerling een klacht indienen over een
beslissing of het gedrag van de betreffende persoon.
Hiertoe is de school aangesloten bij de Stichting
Onderwijsgeschillen te Utrecht. De werkwijze en de
brochure van de Stichting Onderwijsgeschillen zijn
te vinden via de website van de Stichting Rijnlands
Lyceum.
Meer informatie vindt u op: www.onderwijsgeschillen.nl.
Calamiteitenplan
Aan het begin van ieder schooljaar wordt er, in het
kader van het calamiteitenplan, een ontruimingsoefening gehouden. Deze wordt van tevoren aangekondigd.
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Contact
De mentor van uw kind is het eerste aanspreekpunt
voor vragen. Mentoren en afdelingsleiders zijn via hun
schoolmail bereikbaar. De mentor geeft de e-mailadressen aan het begin van het schooljaar aan de
leerlingen.
Voor algemene vragen kunt u ons bij voorkeur mailen
via info@rijnlandslyceum-rls.nl.
Wij zijn bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur op het
centrale nummer 0252 243070.
Rijnlands Lyceum Sassenheim
Van Alkemadelaan 2
2171 DH Sassenheim
Website: www.rijnlands.nl
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Open your
future

