
Hoe we aan ‘burgerschap’ inhoud gaven op het RLS 
(november-april 2022) 
 
Een van de ambities van het RLS is ‘nieuwe vaardigheden’. Dat houdt o.a. in het 
ontwikkelen van maatschappelijke en sociale competenties. Afgelopen november 
bezochten leerlingen van mavo3, havo4 en vwo4 politiek Den Haag, waarbij zij de 
Eerste en Tweede Kamer en het ‘democratieLAB’ bij ProDemos, het huis voor democratie 
en rechtsstaat, bezochten. Dat gebeurt jaarlijks zodat iedere RLS-leerling tijdens de 
schoolcarrière met het hart van de democratie kennis heeft gemaakt. 
 
Bezoek van alle partijen uit Teylingen 
De gemeenteraadsverkiezingen waren aanleiding om extra aandacht te geven aan het 
begrip democratie. Dhr. Algera, docent maatschappijwetenschappen: “Leden van alle 
lokale partijen van Teylingen kwamen, fysiek of online, langs in de lessen 
maatschappijleer van mavo3, havo4 en vwo4. Onze leerlingen konden hun, vaak 
kritische, vragen stellen en met hen in discussie gaan. Daarnaast richtten zij een eigen 
partij op en legden hun profiel voor aan de politici, het leverde waardevolle gesprekken 
op. Juist hierdoor leren jongeren waarom stemmen belangrijk is en ook hoe zij betrokken 
kunnen worden bij de lokale politiek.” 
 
Bezoek burgemeester  
Eind februari kwam onze burgemeester mw. 
Breuer naar het RLS en de leerlingen van havo4 
waardeerden haar bezoek enorm. Zij kregen 
van haar een gastles waarin zij toelichtte hoe de 
lokale politiek werkt en hoe je in de politieke 
praktijk omgaat met polarisatie.  
 
Scholierenverkiezing en masterclass 
politiek 
Een groepje enthousiaste leerlingen 
organiseerde de scholierenverkiezing die vlak 
voor de verkiezingen plaatsvond. Het werd een 
nipte overwinning voor D66, op de voet gevolgd 
door nieuwkomer Schenk en de VDD. Ruim 300 
leerlingen wisten de stemhokjes te vinden. En 
het krijgt nog een vervolg! Samen met de 
gemeente gaan deze leerlingen een masterclass 
politiek organiseren eind maart, begin april voor 
extra geïnteresseerde leerlingen. Het is 
veelbelovend dat democratie en politiek zo leeft 
op het RLS.  
 
‘Actie pannenkoek’ 5 h4-leerlingen: € 
600!   
Amema, Felicia, Jikke, Maud en Nienke bakten 
en verkochten pannenkoeken voor Oekraïne. 
Deze havo4-leerlingen zetten spontaan een 
inzamelingsactie op voor leeftijdsgenoten die 
vanuit de Oekraïne op de vlucht zijn. In de twee 
schoolpauzes reden zij af en aan van huis naar 
school om de verse baksels af te leveren en te 
verkopen. De verkoop liep geweldig en ook 
namens de school kwam een donatie. En zo 



konden de leerlingen €600 euro naar giro 555 overmaken. 
De inzamelactie maakte onderdeel uit van het Young Impactproject dat havo4-leerlingen 
volgen als zij Maatschappijwetenschappen als vak hebben. Het doel daarvan is om van je 
omgeving een betere wereld te maken.  
  
Voorjaarsmarkt klas 1 op 14 april voor steun Oekraïne 
Het RLS draagt graag een steentje bij aan het goede doel. Daarom 
organiseerden we op school een feestelijke middag waarmee we 
geld ophaalden voor Giro 555 (steun voor Oekraïne). De leerlingen 
uit de eerste klas hadden een fantastisch idee: een voorjaarsmarkt 
waarop we zelfgemaakte producten en ander lekkers verkopen, 
activiteiten aanbieden en ook onze schoolband optreedt! We zijn 
trots op onze betrokken leerlingen en hun actie. Leerlingen en 
ouders kwamen met velen om een kijkje te nemen en te kopen. 
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