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De geschiedenis van het Rijnlands Lyceum 
Sassenheim in het kort

Oprichting
In 1972 startte het RLS met twee brugklassen havo/vwo. In augustus 1985 kwam de 
fusie tot stand met de Dr. De Visser mavo. Inmiddels is de school uitgegroeid tot 
een scholengemeenschap mavo-havo-vwo-tweetalig vwo van 1400 leerlingen in het 
schooljaar 2019–2020 en 150 medewerkers.

Huisvesting
Het huidige schoolgebouw, van 1995, heeft een driehoekvorm. Dat maakt het, ze-
ker voor onze nieuwe leerlingen, overzichtelijk en het gebouw oogt klein. Daarnaast 
verwijst het naar de driehoek ‘leerling-ouders-school’. In 2007 en 2014 vonden uit-
breidingen plaats. De accommodatie voor het vak lichamelijke opvoeding is onder-
gebracht bij de Stichting Recreatiecomplex Wasbeek. Daar en in sporthal ‘De Korf’ 
wordt gesport; de accommodaties bieden een groot scala aan mogelijkheden.

Het bètalab op de bovenverdieping
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In 2016–2017 is de school gerenoveerd, waarbij ruimtes zoals mini-leerpleinen ge-
creëerd zijn die samenwerken in kleine groepjes en ook zelfstandig werken mogelijk 
maken. Het biedt ruimte aan verschillende manieren van onderwijs geven. In het 
bètalab op de tweede etage kunnen leerlingen zelfstandig hun praktische vaardig-
heden uitbouwen. De mogelijkheid om ook in kleine groepjes (buiten klassenver-
band) practica uit te voeren stimuleert de creativiteit. Leerlingen van verschillende 
jaarlagen en niveaus ontmoeten elkaar. Dit alles vindt plaats in een uitdagende, in-
spirerende en lichte omgeving voorzien van de modernste middelen.
In het gebouw is gebruikgemaakt van frisse kleurstellingen. Buiten het gebouw be-
schikken de leerlingen over een groen schoolplein met ruimte voor beweging en 
met verschillende zitjes.

Veel licht en frisse kleuren in het gebouw.
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Organisatie Stichting Het Rijnlands Lyceum

Scholen Rijnlands Lyceum
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim maakt deel uit van de Stichting Het Rijnlands 
Lyceum (RL). De andere onder de stichting ressorterende scholen zijn:

 – Het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest
 – Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar
 – The International School of The Hague, primary en secondary
 – Eerste Nederlandse Montessori School
 – Europese School Den Haag Rijnlands Lyceum, elementary en secondary

De grondslag van waaruit onderwijs wordt gegeven is algemeen bijzonder. ‘Alge-
meen’ betekent dat de verschillende levensbeschouwingen in dezelfde mate wor-
den gerespecteerd. ‘Bijzonder’ wil zeggen dat de scholen in stand gehouden worden 
door een rechtspersoon; voor de Rijnlandse scholen is dit het bestuur van de stich-
ting Het Rijnlands Lyceum.

Traditie en ambitie Rijnlands Lyceum
De oorsprong van ‘Het Rijnlands Lyceum’ ligt in Wassenaar. Leidse hoogleraren die 
niet tevreden waren over de kwaliteit van het onderwijsaanbod in de omgeving heb-
ben zich hier sterk voor gemaakt. In 1936 werd een moderne school op algemene 
grondslag opgericht. Het initiatief bleek succesvol; het Rijnlands Lyceum groeide 
uit tot een scholengroep. Sinds 2011 maakt ook de basisschool ENMS, de Eerste 
 Nederlandse Montessori school (1916) te Den Haag, deel uit van de stichting. In 2012 
is de Europese School Den Haag Rijnlands Lyceum van start gegaan. ‘Het Rijnlands’ 
is een merknaam geworden en gezamenlijk bieden de scholen meer dan 6.500 leer-
lingen Nederlands, twee talig (Nederlands/Engels) en internationaal onderwijs.
De scholen voelen zich verbonden met de traditie waaraan de Rijnlandse lycea hun 
bestaansrecht ontlenen: kwaliteitsonderwijs voor leerlingen van ouders die geen 
genoegen nemen met een standaard aanbod. Daarbij is de internationale dimensie 
het onderscheidende kenmerk van het Rijnlands.

Bestuur
De scholen staan onder het bestuur van de stichting Het Rijnlands Lyceum dat als 
bevoegd gezag de belangen van de Rijnlandse Lycea behartigt. De bestuurder van de 
stichting is de heer drs. A. Kastelein MBA.
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Voor de organisatie en de besturing van de Rijnlandse scholen is gekozen voor een 
eenvoudige structuur met zo min mogelijk managementniveaus, waarbij Perso-
neelszaken & Organisatie, Financiën & Administratie en ICT op centraal niveau wor-
den geregeld.

Raad van Toezicht
Als klankbord voor het bestuur en voor het afleggen van verantwoording is er een 
toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit onafhanke-
lijke leden (zij hebben geen banden met de Stichting), waarvan twee leden kunnen 
worden benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad Voortgezet Onderwijs (GMR VO) en Primair Onderwijs (GMR PO).

Schooldirectie, rector, conrectoren, jaarlaagcoördinatoren
De leiding voor de dagelijkse gang van zaken berust bij de schooldirectie, die be-
staat uit de rector en de conrectoren. De taakverdeling tussen de rector en de con-
rectoren is in onderling overleg bepaald.
De rector draagt de eindverantwoordelijkheid.
Een conrector is een integraal manager met leidinggevende verantwoordelijkhe-
den voor medewerkers, beleid, financiën, kwaliteitszorg en externe relaties. De 
conrector is verantwoordelijk voor een onderwijskundige eenheid en/of voor een 
 portefeuille.
De rector en de conrectoren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel.

Schooldirectie Rijnlands Lyceum Sassenheim

Mw. mr. A. Verkade, rector

Mw. drs. F. van Maren, conrector mavo

W. N. Visser, conrector onderbouw

Mw. drs. I. Raadgeep, conrector bovenbouw havo-vwo

Mw. drs. I. Tacken, conrector bedrijfsvoering a.i.

Jaarlagen en jaarlaagcoördinatoren

De dagelijkse organisatie van de onderwijsuitvoering en de (zorg)begeleiding van 
leerlingen wordt per jaarlaag vormgegeven door de jaarlaagcoördinator samen 
met zijn team van mentoren, op basis van beleid dat in overleg met de conrector 
tot stand is gekomen. De school kent acht jaarlagen. Voor zowel de bovenbouw 
havo als de bovenbouw vwo is er één coördinator. De jaarlaagcoördinator coördi-
neert de werkzaamheden van het team op basis van door de conrector vastgesteld 
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beleid en beschreven onderwijsprogramma’s. Samen met de mentor is de jaarlaag-
coördinator verantwoordelijk voor de communicatie met ouders in het kader van 
de ontwikkeling en studievoortgang van hun kind. Samen met de conrector is de 
 jaarlaagcoördinator verantwoordelijk voor de voorlichting en informatieverstrek-
king aan leerlingen en ouders.
Het overzicht van jaarlaagcoördinatoren 2020–2021staat hieronder.

Jaarlaag     Jaarlaagcoördinator
Klas 1     B. Persoon
Klas 2 (m.u.v. m2*) Mw. drs. S. M. H. T. Offermans
Klas 3 (m.u.v. m3) Drs. R. Kagie
Bovenbouw havo R. de Bruin
Bovenbouw vwo  Drs. J. Visbeen

*  Het team van de mavo-mentoren (m2, m3 en m4) wordt aangestuurd door de con-
rector mavo mw. drs. F. van Maren.

Vaksecties
De secties zijn, binnen het vastgestelde beleid van de school, verantwoordelijk voor 
de inhoud van het vak voor alle opleidingen. Het gaat hier om de uitvoering van het 
onderwijsprogramma gebaseerd op een beschreven curriculumopbouw, de verant-
woording van de gehanteerde onderwijsmethode, de toetsing opstellen en uitvoeren, 
het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en de kwaliteitsborging van het vak.
Daarnaast valt hieronder ook bijdrage aan vakinhoudelijke invulling van het twee-
talig vwo (tvwo), doorlopende leerlijnen en vakoverstijgende projecten.

Werkgroepinformatie
Werkgroepen zijn actief op het gebied van onderwijs- en beleidsontwikkelingen. 
Een inhoudelijk coördinator of project/werkgroepleider geeft leiding aan deze 
werkgroepen bij het ontwikkelproces. Voor verschillende onderwerpen zijn werk-
groepen actief.

Op een aantal terreinen is er sprake van een structurele werk-stuurgroep. Dit betreft:
 – de werkgroep tvwo. Deze is verantwoordelijk voor onderwijsinhoud en kwaliteits-

borging van het gehele tvwo-curriculum en het onderwijs. De tvwo-coördinator 
H. Langelaar leidt deze werkgroep.

 – het zorgteam. Verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van het zorgbeleid. Deze 
werkgroep staat onder leiding van zorgcoördinator mw. A. Weevers.

 – opleidings-/begeleidingsbeleid. Het Rijnlands Lyceum Sassenheim is sinds 2010 
een erkende, gecerticifeerde academische opleidingsschool. ‘Begeleiders op 
school’ ontwikkelen en realiseren samen met werkbegeleiders het beleid ten 
aanzien van opleiden en professionaliseren van docenten. Dit gebeurt onder lei-
ding van de opleidingscoördinator mw. L. van den Berg.
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Coördinatoren
Activiteiten op een aantal aandachtsgebieden worden gecoördineerd door:
Mw. M. Bot:      Leerlijn Expressie
Mw. N. Kragtwijk:    Leerlijn Sport
Dhr. H. Langelaar:    Tweetalig onderwijs (thavo en tvwo)
Mw. drs. M. Vijlbrief:   International Baccalaureate (tvwo)
Mw. S. Deurloo:     Internationalisering
Mw. drs. A. Weevers:   Zorgbeleid
Mw. drs. L. S. van den Berg: Opleidingen en deskundigheidsbevordering
Dhr. H. Langelaar:    Kwaliteitszorg
Dhr. drs. M. Algera:    Anti-pestcoördinator
Mw. K. van Rooij:    Loopbaanorientatie en -begeleiding (LOB)/decaan

Onderwijsondersteunend personeel
De administratieve en secretariële ondersteuning (leerlingenadministratie, bijhou-
den studieresultaten, public relations en communicatie), overige ondersteuning 
onder wijs (decaan, onderwijsassistentie, mediatheek en roostering) en facilitaire 
zaken (schoonmaak, onderhoud, reproductie, catering) worden op schoolniveau 
 geregeld.

Medezeggenschap
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In een school is het van belang 
dat de diverse geledingen (leerlingen, personeelsleden en ouders) over  bepaalde 
 zaken kunnen adviseren of meebeslissen. De medezeggenschap op de scholen is 
geregeld volgens de richtlijnen van Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
De Medezeggenschapsraad bestaat uit twaalf leden:

 – vijf leden van het onderwijzend personeel
 – een lid van het onderwijs ondersteunend personeel
 – drie ouders
 – drie leerlingen

De vertegenwoordigers namens het personeel komen als Personeels MR (PMR) re-
gelmatig bij elkaar en overleggen met de schoolleiding.
De Medezeggenschapsraad komt ten minste zeven keer per schooljaar bijeen. De 
MR is bereikbaar via mr@rijnlandslyceum-rls.nl. Een afvaardiging van MR-leden 
heeft zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Het 
Rijnlands Lyceum.
Namens het Rijnlands Lyceum Sassenheim nemen twee leden plaats in de Onder-
steunings Plan Raad (OPR) van het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek 
(SWV), dat houdt zich bezig met Passend Onderwijs.
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Ouderraad
De ouders van de leerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim zijn vertegen-
woordigd in de Ouderraad (OR). De ouderraad is een schakel tussen de ouders 
enerzijds en de school anderzijds 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.

Ouderraad van het afgelopen schooljaar. Ieder jaar organiseert de Ouderraad onder meer een 
thema-avond.

De OR is betrokken bij diverse activiteiten en geeft de schoolleiding feedback op 
de gang van zaken binnen de school en het gegeven onderwijs in brede zin. De OR 
adviseert gevraagd en ongevraagd de ouderleden van Medezeggenschapsraad (MR) 
en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), onder meer bij de vast-
stelling en de controle van de ouderbijdrage.
De lijst ‘Veelgestelde vragen’ is in samenspraak met de schoolleiding tot stand geko-
men; deze staat op de digitale ouderomgeving.
De OR bestaat uit maximaal 17 leden en komt ongeveer zeven keer per schooljaar 
bij elkaar om allerlei onderwerpen te bespreken en informatie uit te wisselen. Van 
deze vergaderingen worden verslagen gemaakt die opgevraagd kunnen worden via 
info@rijnlandslyceum-rls.nl.

Jaarlijks organiseren leden van de OR een thema-avond over een relevant onder-
werp dat zowel ouders als school aangaat. Verslagen van deze thema-avonden zijn 
terug te vinden op het ouderdeel van de website van de school.
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De onderstaande onderwerpen zijn aan bod gekomen:
2017  Puber in huis, hoe houd je het gezellig?
2018  Tieners en Social Media
2019  In gesprek (met je puber), door theatergroep Playback
De thema-avond van 2020 over ‘Puberstrijd: Een reis door het puberbrein’ door The-
ater THOT kon vanwege coronamaatregelen niet doorgaan en is verschoven naar dit 
schooljaar.
Leden van de OR zijn aanspreekpunt voor ouders op open dagen en informatie-
avonden. De secretaris van de OR beheert de mailbox voor vragen en opmerkingen; 
deze is bereikbaar op de mailadressen: rls-ouderraad@rijnlandslyceum-rls.nl en 
ouderraadrlss@gmail.com.

Leerlingenraad
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim hecht veel waarde aan de mening van haar leer-
lingen. Vandaar dat de actieve Leerlingenraad één keer in de 6 weken een vergade-
ring houdt om problemen te bespreken en haar visie te geven op plannen van de 
schoolleiding. De Leerlingenraad wordt begeleid door een docent, de heer J. Westra, 
maar wordt voornamelijk door de leerlingen zelf georganiseerd. De voorzitter en 
vice- voorzitter stellen een agenda samen, maar alle leden mogen deze aanvullen. 
Het Leerlingenstatuut is een jaarlijks terugkerend agendapunt. Dit is een document 
waarin alle rechten en plichten van de leerlingen staan. Het wordt elk jaar door de 
Leerlingen raad gecontroleerd en doorgestuurd naar de Medezeggenschapsraad om 
daar goedkeuring te krijgen. Van elke vergadering wordt door de notulist een verslag 
gemaakt.
De leerlingengeleding van de Medezeggenschapsraad neemt belangrijke punten 
mee naar de vergadering van de Medezeggenschapsraad. Verder wordt er ook over-
legd tussen de Leerlingenraad en de schoolleiding om belangrijke punten of wijzi-
gingen in het schoolbeleid te bespreken. Een voorbeeld hiervan is de digitalisering 
op school.

Vragen voor de Leerlingenraad kunnen gesteld worden aan:
RLS-Leerlingraad@rijnlandslyceum-RLS.nl.

Privacytoelichting: 
Hoe gaat de school om met persoonsgegevens?
De school verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. De school vindt een 
goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de 
 privacywetgeving. De school is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de 
persoonsgegevens van de leerling. In deze privacytoelichting legt de school graag uit 
hoe met de persoonsgegevens van leerlingen wordt omgaan.
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Waarom verwerkt de school gegevens van leerlingen?

De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen om verplichtingen als onder-
wijsinstelling te kunnen nakomen. Zo zijn bijvoorbeeld gegevens nodig om de leer-
ling aan te melden, om de studievoortgang bij te houden en om de leerling in staat 
te stellen een diploma te halen. Daarnaast heeft de school de wettelijke verplichting 
om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO ( Ministerie 
van Onderwijs) en leerplichtambtenaren.
De school verwerkt gegevens van leerlingen voor het uitvoeren van de onderwijsover-
eenkomst die er met de leerling is en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplich-
tingen.
De school verwerkt alleen gegevens met toestemming van ouders (of leerlingen die 
16 jaar of ouder zijn). Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt ge-
vraagd, zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s), is de toestem-
ming op elk moment in te trekken of alsnog te geven. (Wijziging van toestemming is 
niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal.)

Welke gegevens verwerkt de school?

De school verwerkt diverse soorten gegevens, waarvan de meeste rechtstreeks door 
ouders zijn aangeleverd, zoals contactgegevens en geboorteplaats. Bij weigering om 
gegevens te verstrekken, kan de school haar verplichtingen niet nakomen. De ver-
strekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om de leerling in te kunnen 
schrijven bij de school.
Op eigen verzoek en met uitdrukkelijke toestemming worden medische gegevens 
van de leerling verwerkt. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in 
noodgevallen goed te kunnen handelen. Een voorbeeld is epilepsie, zodat de school 
adequaat kan optreden in noodsituaties. De school dwingt niemand dergelijke ge-
gevens te overleggen.

Hoe gaat de school om met leerlinggegevens?

Bij het verwerken van de gegevens gaat de school altijd uit van noodzakelijkheid; zij 
zal nooit meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten 
als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de school de gegevens niet 
zal gebruiken voor andere doeleinden dan genoemd in de toelichting.
In een aantal gevallen is de school, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens 
te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplichtambtenaren, 
de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.
De school kan commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het 
verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan 
applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, of een administratie systeem 
waarbij de gegevens niet op het eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een 
andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en 
onder de verantwoordelijkheid van de school. Met deze organisaties sluit de school 
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 overeenkomsten af, waarin onder andere is vastgelegd welke gegevens er verwerkt 
worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.
De school zal de gegevens van de leerling niet delen met commerciële derde partijen 
voor andere doeleinden. Ook zal de school de gegevens van de leerling nooit verko-
pen of verhuren aan derde partijen.
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die 
mede werkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk 
nodig hebben. Daarnaast bewaart de school de gegevens niet langer dan noodzake-
lijk is. De school hanteert hiervoor verschillende bewaartermijnen, die wettelijk ge-
regeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van gemaakte examens is bijvoorbeeld 
2 jaar na het beëindigen van de onderwijsovereenkomst. Gegevens uit de leerling-
administratie worden over het algemeen 7 jaar bewaard. Indien gewenst kan hier-
van een overzicht worden gegeven.

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar?

Ouders hebben een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten 
zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik-
maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat het altijd mogelijk is een 
verzoek in te dienen om inzage te krijgen in de gegevens die de school van de leer-
ling verwerkt.
Daarnaast is een verzoek indienen mogelijk om gegevens te rectificeren, te beper-
ken of helemaal te wissen uit de systemen van de school. De ouder heeft altijd het 
recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. De school zal er vervol-
gens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee de school de leer-
linggegevens deelt en/of uitwisselt, worden aangepast.
Een verzoek om gegevens van een leerling te beperken of te wissen, zal de school 
toetsen om te zien of dit mogelijk is. In deze toets houdt de school zich aan de wet-
telijke voorschriften en kijkt bijvoorbeeld of zij geen wettelijke plicht heeft om de 
gegevens te bewaren.
Tevens heeft iedere ouder of leerling het recht om de verwerkte leerlinggegevens 
aan hen over te dragen of op verzoek van ouder of leerling aan een  andere organisa-
tie over te dragen.
De school zal geen besluiten nemen over een leerling die alleen gebaseerd zijn op 
ge automatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit 
zonder menselijke tussenkomst genomen.

Als een ouder of leerling het niet eens is met hoe de school omgaat met de leerling-
gegevens, dan kan altijd opheldering gevraagd worden bij onze Functionaris voor 
Gegevensbescherming. Is een probleem niet goed opgelost, dan kan een ouder of 
leerling zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsge-
gevens.nl.
Voor de opsomming van de categorieën van persoonsgegevens wordt verwezen naar 
de digitale ouderomgeving.

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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Reglementen
Onze school kent verschillende reglementen, zoals:

 – Reglement voor de Ouderraad, Reglement voor de Medezeggenschapsraad
 – Leerlingenstatuut, waar veel protocollen deel van uitmaken
 – Bevorderingsnormen, PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het Eind-

examenreglement
 – ICT-protocol
 – Reglementen en procedures in het kader van de organisatie

De reglementen staan in de digitale omgeving voor ouders, een aantal staan ook op 
de schoolwebsite.

Klachtenregeling Voortgezet Onderwijs
Bij klachten kan de mentor in eerste instantie op de hoogte worden gesteld zodat 
die als bemiddelaar kan optreden. Bezwaar kan worden aangetekend bij de jaar-
laagcoördinator en de schoolleiding. Daarnaast kunnen klachten neergelegd wor-
den bij het bevoegd gezag, de bestuurder van de stichting Het Rijnlands Lyceum en 
de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
De klachtenregeling staat op het ouderportaal voor ouders en op het intranet van de 
Stichting voor medewerkers.
In het Leerlingenstatuut staan rechten en plichten van leerlingen verwoord.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een 
leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die 
bij school is betrokken, anderzijds. Hierover kan worden gepraat met de vertrou-
wenspersoon van de school of met de schoolleiding. Heeft een gesprek geen oplos-
sing 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 https://rijnlandslyceum.nl/stichting/
organisatie/klachtenregelingen.
Meer informatie vindt u op https://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.
Bij deze oefeningen wordt een speciaal beroep gedaan op de medewerkers met een 
EHBO-diploma en zij die een cursus bedrijfshulpverlening hebben gevolgd, die 
vooral is toegespitst op het verlenen van hulp bij brand.

https://rijnlandslyceum.nl/stichting/organisatie/klachtenregelingen
https://rijnlandslyceum.nl/stichting/organisatie/klachtenregelingen
https://onderwijsgeschillen.nl
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Communicatie

Eerste aanspreekpunt

Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is de mentor. Het overzicht van 
mentoren staat op de digitale ouderomgeving. De jaarlaagcoördinator is verant-
woordelijk voor de jaarlagen bij (t)havo en (t)vwo, de conrector mavo is de verant-
woordelijke voor de mavo.

Communicatielijn

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Overleg vindt plaats in drie-
hoeksvorm (zie ook spreekavonden p. 21)Bij vragen die een jaarlaag betreffen kan de mentor 
adviseren contact op te nemen met de jaarlaagcoördinator. In een aantal gevallen zal geadviseerd 
worden om met de (con)rector contact te leggen.

Digitale informatie

 – De school wil de papieren communicatie beperken en zoveel mogelijk gebruik-
maken van digitale middelen.

 – Op de website van de school (www.rijnlands.nl) staat meer algemene school-
informatie.

Conrector

Rector

Mentor
Ouders/

leerlingen

Jaarlaag-
coördinator

www.rijnlands.nl
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 – Op de digitale ouderomgeving kunnen ouders schoolgegevens (prestaties, ver-
zuim) van hun kind volgen. Ook zijn daar belangrijke mededelingen opgenomen, 
gerangschikt naar onderwerp en klas. De jaaragenda is hier ook te raadplegen.

 – De digitale omgeving is alleen te benaderen met een wachtwoord (zie ‘Dagelijkse 
schoolpraktijk’).

 – Op de digitale omgeving voor leerlingen kunnen de leerlingen hun cijfers inzien 
en is absentie zichtbaar. Via Somtoday zijn huiswerk, lesvoorbereiding en digi-
tale leermiddelen te raadplegen.

Communicatie: de website (www.rijnlands.nl).

Spreekavonden

Gesprekken op spreekavonden worden in alle lagen met de leerlingen erbij gevoerd. 
De regie van het gesprek ligt altijd bij de leerling. De school biedt een aantal keer 
per jaar deze Driehoeksgesprekken tussen school, ouder en leerling aan, in de vorm 
van mentoravonden (de 10-minutengesprekjes) en docentenavonden (7-minuten-
gesprekjes). Bij de laatstgenoemde gesprekken komen vorderingen per vak ter sprake.
De aanwezigheid en inbreng van de leerling geeft vorm aan onze visie leerlingen te 
laten stilstaan bij hun eigen verantwoordelijkheid.
Aan het begin van het schooljaar volgt informatie over de spreekavonden; wanneer 
deze plaatsvinden is in de jaaragenda (in de digitale ouderomgeving) te vinden.
De mentor is altijd per mail beschikbaar voor situaties waarin snel contact wense-
lijk is.

www.rijnlands.nl
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Mini-leerplein, een van de plekken voor zelfstudie.

Informatieavonden

Voor alle jaarlagen (zie ‘Jaarlagen en jaarlaagcoördinatoren’) worden in de loop van 
het jaar een of meerdere informatieavonden georganiseerd. De data staan in de jaar-
agenda.
De avonden voor de klassen 3 t/m 6 zijn altijd voor zowel ouders als leerlingen be-
doeld. Dit staat vermeld in de uitnodiging voor deze avonden. Op deze avonden 
wordt informatie over de klas of de jaarlaag van de leerling gegeven.

Communicatie met leerlingen

De school vindt communicatie met leerlingen over organisatie en beleid belangrijk. 
De school communiceert als volgt.

Aan het begin van ieder schooljaar kiest iedere klas een klassenvertegenwoordiger/
ster, die de contactpersoon is van de mentor en de jaarlaagcoördinator. Enige  keren 
per jaar komen de klassenvertegenwoordigers van een bepaalde afdeling met de jaar-
laagcoördinator bij elkaar om te spreken over allerlei zaken. Alle leerlingen  mogen 
zich aanmelden voor de Leerlingenraad (RLS-Leerlingraad@rijnlandslyceum-RLS.nl).
Daarvan worden er 13 gekozen die zitting nemen in de Leerlingenraad (LLR), het  eigen 
bestuur van de leerlingen. Drie leden van de raad worden gekozen als lid van de Mede-
zeggenschapsraad.
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De onderwijsvisie van de school

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim wil leerlingen opleiden en toerusten om vol-
waardig deel te nemen in een samenleving die multicultureel is en zich – met name 
op het gebied van informatietechnologie – snel ontwikkelt en continue aanpassing 
vraagt.
Ook wil de school dat alle leerlingen zich gezien voelen en uitgedaagd weten op hun 
eigen niveau. Voor dat laatste is nodig dat de school meer inspeelt op verschillen 
tussen leerlingen in leerstijl, leerbehoefte en capaciteiten, zodat in ieder geval de in-
trinsieke motivatie van de leerlingen wordt versterkt. In het totale onderwijsaanbod 
richt het Rijnlands Lyceum Sassenheim zich op de brede talentontwikkeling van 
leerlingen. De onderwijsvisie staat beschreven in het Schoolplan 2020–2024. Het 
heeft geleid tot het samenstellen van werkgroepen die het Schoolplan uitwerken.
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim is een ‘algemeen bijzondere school’.

Kernwaarden
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim verzorgt onderwijs aan de leerlingen vanuit de 
kernwaarden: respect, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.
Deze kernwaarden worden als volgt ingevuld:

Respect

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim leert leerlingen respect te hebben voor elkaars 
meningen, ideeën en opvattingen. Leerlingen leren zich in te leven in elkaars gevoe-
lens en standpunten en dus empathisch te zijn. Medewerkers zijn zich bewust van 
hun voorbeeldgedrag en laten dit zien; zij spreken anderen aan bij het vertonen van 
respectloos gedrag.

Betrokkenheid

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim biedt aansprekende lesstof aan die aansluit bij 
de leefwereld van de leerlingen. Leerlingen worden betrokken bij de keuzes die voor 
het onderwijs worden gemaakt. De school betrekt leerlingen bij actuele maatschap-
pelijke discussies.

Verantwoordelijkheid

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim leert leerlingen dat zij zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun leerproces. Dat gebeurt door heldere verwachtingen uit te spreken, door 
ruimte te bieden om eigen keuzes te maken en door te reflecteren op de gemaakte 
keuzes. Mentoren en docenten begeleiden de leerlingen daarin.
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Vertrouwen

Binnen het Rijnlands Lyceum Sassenheim wordt aan elkaar positieve feedback ge-
geven en leren de leerlingen dat zij vragen durven te stellen en om hulp kunnen 
vragen. Leerlingen leren dat zij fouten mogen maken en dat ze mogen vertrouwen 
op hun eigen kunnen.

Deze kernwaarden gelden ook voor de medewerkers. De schoolorganisatie onder-
scheidt als aanvullende kernwaarden: open, reflectief, kwetsbaar, nieuwsgierig, in-
novatief en gezamenlijk.
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Kwaliteit van het onderwijs

Het RLS gebruikt binnen haar onderwijs verschillende manieren om leerlingen van 
deze tijd uitdagend en modern onderwijs te bieden. Daarbij doet de school recht 
aan verschillen tussen leerlingen en wordt ieder op eigen niveau zinvol uitgedaagd. 
Het onderwijs ontwikkelt zich, waarbij vakinhoudelijke kennisoverdracht, training 
van vaardigheden, maar ook het opbouwen en ontwikkelen van vaardigheden op het 
gebied van zelfstandig werken, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het 
samenwerken van belang zijn.

Kwaliteitszorg is een van de speerpunten in ons huidige schoolbeleid. Het realise-
ren en borgen van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende dienstverle-
ning neemt een belangrijke plaats in.

Kwaliteitsborging is inmiddels vanzelfsprekend onderdeel van onze werkcyclus vol-
gens het PDCA-concept (plan, do, check, act).
Systematisch meet de school de tevredenheid van leerlingen en ouders gemeten 
met behulp van enquêtes van Kwaliteitscholen. Het betreft de waardering met be-
trekking tot begeleiding van leerlingen, vakinhoudelijke competenties van leraren 
en de organisatie van de school. Op basis van de enquêtes worden verbeteringen 
geïmple menteerd. Het oordeel van de inspectie OCW is te vinden op www.zoek-
scholen.onderwijsinspectie.nl, zoek vervolgens met Rijnlands Lyceum Sassenheim. 
Resultaten en waardering zijn te raadplegen op www.scholenopdekaart.nl, gebruik 
daar ook dezelfde zoekterm.

Regionale Opleidingsschool Rijnland

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim maakt deel uit van de opleidingsschool ROS-
Rijnland. 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 profes-
sionalisering 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 Haag-
se Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO) en de Academie voor Lichame-
lijke Opvoeding (ALO). Jaarlijks biedt het Rijnlands Lyceum Sassenheim aan circa 
20 studenten van zowel eerste- als tweedegraads lerarenopleidingen een stageplek. 
Zij worden daarbij intensief begeleid door daartoe opgeleide begeleiders.

http://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl
http://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl
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De ROS-scholen delen hun visie op opleiden en begeleiden en beogen met een 
 hechte samenwerking zich in te zetten voor de kwaliteit van onderwijs voor alle leer-
lingen uit de regio.
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Onderwijs

De opbouw van de school

mavo/havo

mavo havo/vwo vwo tvwo

tvwo

mavo havo vwo tvwo

havo vwo tvwo

vwo tvwo

vwo tvwo
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mavo = middelbaar algemeen voorbereidend onderwijs = theoretische leerweg van 
   het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)
havo = hoger algemeen voorbereidend onderwijs
vwo =  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
thavo - tweetalig havo
tvwo = tweetalig vwo

Het onderwijs is opgebouwd uit een onderbouw en een bovenbouw. Voor havo en 
vwo spreken we van onderbouw in de klassen 1 t/m 3. De bovenbouw zijn de klas-
sen 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 brugklassen mavo/havo, havo/vwo, schakelklassen (leer-
lingen met mavo/havo-, havo en havo/vwo-advies) en klassen tweetalig havo/vwo 
( thavo) en tweetalig vwo (tvwo).
Het diploma mavo geeft toegang tot havo 4.

Toelating en plaatsing
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim 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 een leerling geplaatst wordt hangt 
af van het advies van de basisschool gebaseerd op het leerlingvolgsysteem van groep 
6 t/m groep 8.
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De basisschool geeft een advies voor plaatsing op basis van het LVS (Leerlingvolg-
systeem van groep 6 t/m 8) conform de afspraken gemaakt in de plaatsingswijzer 
voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs van het Samenwerkingsverband 
Duin- en Bollenstreek.
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim bepaalt uiteindelijk de plaatsing van de leerling 
in de eerste klas.

De CITO-scores kunnen meewegen in het advies (de eind-CITO is ten tijde van het 
advies nog niet bekend). Het advies komt altijd in overleg met de basisschool tot 
stand. Een leerling wordt toegelaten tot klas mavo/havo 1 bij een advies mavo (vmbo 
theoretische leerweg) of hoger.
Een leerling wordt toegelaten tot klas havo/vwo 1 bij een advies havo of hoger.
Een leerling kan worden toegelaten tot de opleiding thavo of tvwo bij eenduidig 
havo of vwo-advies van de basisschool.

Na het gesprek van de brugklascoördinator met de basisschool wordt de plaatsing 
bepaald door het Rijnlands Lyceum.

Is het advies van de basisschool vmbo kader of lager, dan kan de leerling niet wor-
den toegelaten tot het Rijnlands Lyceum.

Plaatsingstabel

mavo (vmbo tl) 
of 

mavo, wellicht havo mogelijk

 
plaatsing in →

 
brugklas mavo/havo

havo 
of 

vwo

 
plaatsing in →

 
brugklas havo/vwo of thavo

 
vwo 

 
plaatsing in →

 
brugklas havo/vwo of tvwo

Voor de toelating tot het programma voor de extra Sport of Expressie vindt in april 
een kennismakingsintake plaats. Hieruit zou een advies kunnen voortkomen om af 
te zien van het fysiek zwaardere sportprogramma.

Schakelmogelijkheid in een havo/vwo-klas

Het komt voor dat we in het eerste brugjaar bij twijfel over het niveau leerlingen 
kunnen laten schakelen. De school vormt een klas waarin leerlingen worden ge-
plaatst met een mavo-advies, maar met een mogelijk havo-potentieel. De eventuele 
geschiktheid van een leerling om in een dergelijke klas geplaatst te worden, is met 
de basisschool en de ouders uitvoerig besproken. Dan vormt de school een scha-
kelklas die op alle gebieden een gewone mavo/havo-klas is, met dien verstande 
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dat een leerling met een aanvankelijk mavo-advies op een bepaald moment in het 
jaar terug kan schakelen naar het mavo-lesniveau. De leerling kan daarbij gewoon 
in de inmiddels vertrouwde omgeving blijven, maar zal vanaf dat moment toetsen 
aangeboden krijgen op het mavo-niveau en daarmee betere cijfers gaan halen. De 
plaatsingscommissie van het Rijnlands Lyceum Sassenheim bepaalt uiteindelijk de 
plaatsing. De mentor is volledig op de hoogte van de inhoudelijk zaken rondom het 
schakelen. Ouders kunnen bij de mentor informatie inwinnen.

De onderbouw van mavo, (t)havo en (t)vwo
Het groeien naar een bepaalde mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijk-
heid van onze leerlingen neemt een belangrijke positie in. We zullen daarbij dank-
baar gebruikmaken van de vaardigheden die de leerlingen op de basisschool zijn 
aangeleerd.
Hierna worden een aantal onderdelen van het onderwijsprogramma besproken die 
in de onderbouw, mavo en de bovenbouw aan de orde komen.

Science

De school biedt in de leerjaren 1 en 2 aan alle leerlingen het vak Science aan. Het 
vak is een samensmelting van de vakken Biologie, Scheikunde en Natuur kunde. Het 
startpunt van dit natuurwetenschappelijk vak is de verwondering van waaruit de 
leerlingen zelf met hun ‘waardoor en waarom’- vragen komen.

Kieuwenpracticum brugklas bij Science
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In het derde leerjaar biedt dit vak een uitstekende aansluiting op de examenvak-
ken Biologie, Scheikunde en Natuurkunde. Een leerling heeft een zeer goed inzicht 
gekregen in deze vakken, zodat de uiteindelijke pakket- of profielkeuze op basis van 
deze verkregen inzichten, dus gemotiveerd zal verlopen.

Talen

Bij de talen staat de toepassing centraal. Kunnen communiceren in een taal is van 
groot belang. Leerlingen leren bijvoorbeeld hoe ze een gesprek of een discussie 
moeten voeren. Het taalonderwijs wordt gegeven op basis van het Europese Refe-
rentiekader (ERK), zodat we het niveau van de leerlingen kunnen waarborgen en 
inzichtelijk kunnen maken. Dit is een bepaald standaard vastgesteld niveau.

‘Digitale Geletterdheid’

In het schooljaar 2018–2019 is gestart met ‘Digitale Geletterdheid’, naar aanleiding 
van ervaringen van het gebruik van de laptop. Dit sluit aan bij de landelijke aan-
dacht voor Digitale Geletterdheid in het curriculum.
Hiervoor wordt het programma DIGIT gebruikt, dat vier onderdelen van Digitale 
 Geletterdheid bevat:

 – Mediawijsheid
 – Basiskennis ICT
 – Informatievaardigheden
 – Computational Thinking

Klas 1 volgt in aparte lessen de eerste twee modules, module 3 en 4 krijgt vanaf klas 3 
aandacht. Alle vier modules worden in het schooljaar 2020–2021 aangeboden.

Leerlijn Sport

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim biedt sinds enige jaren een programma aan dat 
extra sport in de klassen 1 en 2 mogelijk maakt. Die extra sport gaat uiteraard niet 
ten koste van het reguliere lesprogramma. In dit programma wordt dieper op de 
lesstof van sport en Lichamelijk Opvoeding ingegaan. Leerlingen volgen clinics en 
nemen deel aan speciale evenementen.
Het programma sluit uitstekend aan bij een examenvak dat in de bovenbouw ge-
kozen kan worden (BSM: Beweging, Sport en Maatschappij).

Leerlijn Expressie

Net als bij sport is het op onze school mogelijk dat onze leerlingen kiezen voor een 
programma dat voorziet in extra onderwijs in de kunstvakken. Daarbij kan gedacht 
worden aan muziek, beeldende vorming, drama, fotografie en grafische vormgeving.
Dit programma gaat niet ten koste van het reguliere lesprogramma. Wel geeft het 
een prima aansluiting met kunstvakken in de bovenbouw.
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Uren Leerlijnen

Leerlingen die deelnemen aan de Leerlijn Sport of de Leerlijn Expressie krijgen een 
extra aanbod in de betreffende gekozen gebieden. Dat extra aanbod wordt wekelijks 
gegeven in twee speciale uren in de middag.
Voor de leerlingen die Sport hebben gekozen zijn dat bijvoorbeeld clinics in de 
meest uiteenlopende sporten.
De leerlingen die de Expressierichting hebben gekozen volgen bijvoorbeeld kunst-
workshops.

Tweetalig onderwijs

Thavo en tvwo zijn leerroutes waarbij leerlingen hun beheersing van de Engelse taal 
vergroten en zich op internationaal vlak breed oriënteren. De nadruk binnen ver-
schillende vakken ligt op internationale orientatie. De onderbouw leidt op tot het 
junior TTO certificate, de bovenbouw tot IB-English en het senior TTO certificate. 
(Zie ook het item ‘Tweetalig vwo’ op pagina 57.)
Op pagina 101 staat de lesurentabel voor het tweetalig vwo met daarin de vakken 
die in het Engels worden gegeven.

Rekenen

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim geeft in de onderbouw rekenlessen aan de leer-
lingen die deze nodig hebben.
In de bovenbouw is rekenen geïntegreerd in het wiskundeonderwijs. De leerlingen 
die geen schoolexamen wiskunde doen, maken een schoolexamen rekenen.
Er kan dan ook geen rekenexamen meer worden gedaan. Wat blijft is aandacht 
voor rekenen in mavo, havo en vwo totdat rekenen volledig geïntegreerd is in het 
wiskunde onderwijs.

Bovenbouw: mavo
In mavo 3 moet de leerling kiezen voor een profiel waaraan een aantal vakken ge-
koppeld is dat bij die profiel hoort. Er zijn de volgende profielen:

 – economie
 – landbouw
 – zorg en welzijn
 – techniek

Elk profiel bestaat uit:
 – een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is
 – een profieldeel, dat kenmerkend is voor dat profiel
 – een vrij deel.

De lesurentabel klas 1 t/m 3 en 4m staat als bijlage achterin deze schoolgids.
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Bovenbouw: tweede fase havo en (t)vwo
Een belangrijk kenmerk van de tweede fase (bovenbouw havo en vwo) is dat het 
onder wijs ingericht is volgens profielen. Leerlingen kunnen kiezen uit vier  profielen:

 – economie en maatschappij
 – cultuur en maatschappij
 – natuur en techniek
 – natuur en gezondheid

Kenmerken zijn:
 – Het gemeenschappelijk deel kent op havo 5 vakken, 6 vakken in vwo 4 en 4 vak-

ken in vwo 5 en 6.
 – Het aantal profielvakken is voor elk profiel (het profieldeel) vier.
 – Naast het gemeenschappelijk deel en het profieldeel volgt de leerling nog één 

eindexamenvak. De leerling kiest dit vak uit een aantal door de school bij het pro-
fiel aangeboden vakken (het vrije deel).

In de tweede fase wordt niet langer in lesuren gerekend, maar er worden natuur-
lijk nog wel gewoon lesuren gegeven. De tijd die voor een vak beschikbaar is, wordt 
uitgedrukt in studielast. De studielastbenadering gaat uit van de tijd die de gemid-
delde leerling nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid stof eigen te maken, 
zowel op school als thuis. De studielast omvat, naast de reguliere lessen ook werk-
stukken schrijven, boeken lezen, werken in de mediatheek, excursies volgen en het 
huiswerk maken.
De leraar begeleidt de leerling in het onderwijsproces; hij is de organisator en regis-
seur van het leren. De leerlingen werken met studieplanners en PTA’s (Programma 
van Toetsing en Afsluiting). Deze worden jaarlijks aan leerlingen / ouders gestuurd.

Thavo-onderbouw is in ontwikkeling. In de tvwo-bovenbouw wordt een aantal vak-
ken in het Engels gegeven en in klas 5 het vak Humanities (zie de lesurentabel op 
pagina 101). In klas 5 en 6 wordt het IB-programma voor Engels aangeboden; in 
klas 6 wordt het internationale IB-examen Engels afgenomen. Meer informatie over 
tvwo staat op pagina 57.

Thavo is in 2020–2021 gestart met klas 1, het programma voor de andere jaren is in 
ontwikkeling.

Een overzicht van de vakken in de profielen havo en vwo is achterin de schoolgids, 
als bijlage, opgenomen.

De lesurentabellen voor de tweede fase havo en vwo (en de afkortingenlijst) zijn als 
bijlage achterin de schoolgids opgenomen.
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Bevorderingsnormen en examenregels
Per leerjaar zijn bevorderingsnormen opgesteld. De bevorderingsnormen en examen-
regels staan in de digitale ouderomgeving, bij de betreffende klas.

Doubleren in de brugklas gebeurt niet

Soms blijkt de theoretische leerweg van het vmbo (mavo) niet passend te zijn. Niet 
altijd is dit al vanaf de basisschool duidelijk. Zittenblijven in de eerste klas mavo/
havo is, op bijzondere omstandigheden na, een duidelijk signaal dat de opleiding 
niet passend is. Zittenblijven vinden wij dan ook voor een leerling bijzonder onwen-
selijk en is daarom op onze school in klas 1 mavo/havo en klas 2 mavo niet toege-
staan. Ouders zoeken samen met de mentor bijtijds een passende leerweg waar de 
leerling het onderwijs kan vervolgen.

Examens

Het examen valt uiteen in een landelijk deel (centraal examen) en een deel dat door 
de school wordt georganiseerd (schoolexamen). Voor sommige vakken is er alleen 
een schoolexamen. De eisen voor het schoolexamen zijn vastgelegd in het Program-
ma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat de leerlingen voor 1 oktober ontvangen.
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Niet alle onderdelen van het schoolexamen vinden in het laatste schooljaar plaats. 
Sommige vakken worden zelfs al aan het eind van het derde (mavo), het vierde (havo 
en vwo) of vijfde jaar (vwo) afgesloten met een schoolexamen. Dat betekent dat het 
cijfer dat dan behaald is het eindcijfer is dat op de eindlijst wordt vermeld. Het cen-
traal examen staat aan het einde van het laatste schooljaar gepland.
Vóór 1 oktober krijgen de kandidaten het examenreglement. Daarin staat ook hoe 
het schoolexamen door de school geregeld is, hoe de herkansingsregeling is etc. 
 Bovendien vindt men er ook de data van het centraal examen en de normen op 
grond waarvan men wel of niet slaagt.

Indien er zich bij het examen onverhoopt problemen voordoen, kan men een be-
roep doen op de Commissie van Beroep (zie examenreglement).
Het centraal schriftelijk examen is het landelijk examen, dat alleen in mei/juni (het 
‘eerste tijdvak’) tegelijkertijd op alle scholen in Nederland wordt afgenomen. Som-
mige kandidaten die na het eerste tijdvak nog niet geslaagd zijn, mogen in juni één 
vak herkansen (tweede tijdvak).
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De dagelijkse schoolpraktijk

Bereikbaarheid
Onze school is zeer goed en veilig te bereiken en ligt voor alle leerlingen binnen fiets-
afstand. Vanuit Leiden en Haarlem is er een goede busverbinding. Bovendien ligt 
onze school bij de A44, zodat wij ook met de auto goed bereikbaar zijn. De school 
ligt op 10 minuten lopen van het station Sassenheim.

Lestijden en beschikbaarheid
Normaal gesproken beginnen de lessen om 08.30 uur. Er zijn maximaal negen les-
uren per dag. Een lesuur duurt 50 minuten en er zijn drie pauzes per dag. Een  enkele 
keer kan het voorkomen dat we de lestijd bekorten, dan geldt het 40-minuten rooster.

De school vraagt de leerlingen tussen 8.30 en 17.00 uur beschikbaar te zijn voor 
school. Andere aangegane verplichtingen, zoals een baantje of sporttrainingen, zul-
len hiervoor moeten wijken.

Lesrooster 2020–2021
Het lesrooster ziet er als volgt uit.

uur 50-minutenrooster uur 40-minutenrooster

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 12.00–12.40

6 13.30–14.20 6 12.40–13.20

7 14.20–15.10 7 13.20–14.00

pauze 15.10–15.25 pauze 14.00–14.15

8 15.25–16.15 8 14.15–14.55

9 16.15–17.05 9 14.55–15.35

De leerlingen van klas 1 en 2 blijven tijdens de pauze op het schoolplein, ze mogen 
het schoolplein niet verlaten.
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Gemiddeld is een leerling na het 6de, 7de of 8ste uur uit. In de boven bouw kan een uit-
schieter van een 9de lesuur voorkomen. Niettemin is het de bedoeling afspraken met 
de tandarts, de orthodontist of de muziekleraar buiten de geroosterde uren te maken.

Wellicht ten overvloede: een sportdag of een excursie voor een vak is ook een ver-
plichte schooldag.

Administratie en Balie
De administratie is op werkdagen open van 8.30 tot 17.00 uur. Telefonisch is de 
school tot 17.00 uur bereikbaar op het centrale nummer 0252 – 243070. Na die tijd is 
inspreken van een bericht mogelijk. Bij de ingang van de school, op de eerste etage, 
is de balie. Bezoekers zijn hier welkom net als leerlingen met vragen. Ook de ‘te laat 
briefjes’ moeten hier worden opgehaald.

Roosterwijzigingen
Indien een docent wegens ziekte of een andere reden absent is gelden de volgende 
regels.
Leerlingen en ook ouders kunnen roosterwijzigingen zien via hun Somtoday ELO 
account. Het streven is wijzigingen van de dag vóór half acht te uploaden. Er wordt 
altijd geprobeerd het rooster zo aan te passen dat een eerste en tweede klas een aan-
eengesloten rooster krijgt. Via de digitale omgeving wordt de wijziging bekendge-
maakt. De roostermakers zullen proberen het rooster zodanig aan te passen dat de 
klas voor die dag een aaneengesloten rooster krijgt.
Betreft het een eerste uur, dan vervalt dat uur.
Betreft het voor leerlingen van klas 1 en 2 een tussenuur, dan wordt het uur in prin-
cipe altijd overgenomen door een andere docent of een onderwijsassistent.
Voor een tussenuur van leerlingen van klas 3 t/m 6 staan de mediatheek en mini-
leerpleinen ter beschikking waar zij zelfstandig kunnen werken.

Digitale omgeving
Een ouder heeft via internet toegang tot Somtoday ELO voor schoolgegevens van 
zijn kind. Daarbij gaat het om het rooster en de resultaten van toetsen en presenta-
ties. Op de schoolwebsite (de homepage) staat een link naar de digitale omgeving. 
Ouders ontvangen een link naar de digitale ouderomgeving, waar documenten zijn 
te raadplegen, zoals de jaaragenda, gegeven presentaties bij informatieavonden en 
bevorderingsnormen.

Leerplicht
Door de leerplicht moeten kinderen van 5 tot 18 jaar naar school totdat ze een start-
kwalificatie (havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald.
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Verlof buiten schoolvakanties/gewichtige omstandigheden

Leerplichtige jongeren moeten volgens de wet naar school en mogen alleen verzui-
men wanneer daarvoor een gewichtige reden is. Voor deze bijzondere omstandig-
heid kan een verzoek ingediend worden via een speciaal formulier, dat staat op de 
digitale omgeving voor ouders.

De ouders/verzorgers moeten de aanvraag bij de jaarlaagcoördinator inleveren. In-
dien u korter dan vier weken van tevoren verlof aanvraagt, kan een beslissing vooraf 
niet worden gegarandeerd.
Als u beroep doet op vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden, dient u, als 
u deze vrijstelling niet van tevoren kon aanvragen, de jaarlaagcoördinator binnen 
twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen daarvan mee te delen.

Ziekte, absentie en te laat komen
Als een leerling niet naar school kan komen vanwege ziekte dienen de ouders/ver-
zorgers diezelfde ochtend nog naar school te bellen. Daarvoor zijn twee speciale 
nummers beschikbaar: 0252 – 243075 of 243076. Iedere dag dat een leerling ziek is, 
moet school daarover gebeld worden.
De absentie wordt genoteerd, zodat de jaarlaagcoördinator op de hoogte is. Komt 
de leerling terug op school (ook als het al de volgende dag is en het dus om een dag 
absentie gaat) dient de leerling het absentieformulier mee te nemen waarin de re-
den van absentie wordt vermeld. Dit formulier staat op de digitale omgeving (docu-
menten).

Een leerling die te laat komt met een geldige reden (bv. dokters- of tandartsbezoek) 
hoeft zich de volgende dag niet om 8.00 uur te melden, maar moet in dat geval wel 
nog diezelfde dag het absentieformulier in de gele brievenbus bij de balie (1ste ver-
dieping) doen. Wanneer een leerling te laat komt zonder geldige reden dan moet die 
zich de volgende dag wel om 08.00 melden. Wij wijzen er hierbij nog eens nadruk-
kelijk op dat bezoek aan huisarts, specialist en tandarts zoveel mogelijk buiten de 
lesuren gepland dient te worden.

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 mavo 4 absent is, worden de ouders 
gebeld.
Voor mavo 2, 3 en 4 houdt mw. I. Tijsen als verzuimcoördinator de absentie bij. Vra-
gen van ouders hierover zijn bij haar welkom, evenals verlofaanvragen.
Voor de overige klassen (brugklas 1, 2, havo 3, (t)vwo 3 en vwo 4, 5 en 6) is mevrouw 
M. Luijk de verzuimcoördinator.
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Discipline
De school kan maatregelen nemen als het gedrag van een leerling daartoe aanlei-
ding geeft. Naast een disciplinaire maatregel die een docent kan opleggen, kan de 
school ook besluiten om een leerling te schorsen of zelfs te verwijderen.
De school kan een leerling intern schorsen. Dat houdt in dat de leerling op school 
komt, maar niet naar de reguliere lessen gaat. In geval van externe schorsing wordt 
de leerling de toegang tot de school voor een bepaalde periode ontzegd.
In een uiterste geval kan de school overgaan tot verwijdering van een leerling. In alle 
gevallen zorgt de school zo goed mogelijk voor continuïteit in het onderwijs proces. 
De regels rond schorsing en verwijdering staan beschreven in ‘Regels schorsing en 
verwijdering’ (onderdeel van het Leerlingenstatuut), te raadplegen in de digitale 
ouder omgeving.

Stewards op school
‘Stewards op school’ maakt deel uit van de aandacht die de school besteedt aan 
‘goed burgerschap’. De overheid heeft dit erkend als methodiek die valt binnen 
de burgerschapscompetenties. Alle leerlingen van de vierde klas en mavo 3 zullen 
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. Zie ook 
pagina 60.

Schoolvakanties

Schooljaar 2020–2021

Aanvang schooljaar     maandag 31 augustus 2020
Herfstvakantie       maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober
Kerstvakantie        maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
            plus maandag 4 januari (roostervrije dag)
Voorjaarsvakantie      maandag 22 t/m vrijdag 26 februari
Tweede Paasdag       maandag 5 april
Koningsdag en dag ervoor   maandag 26 en dinsdag 27 april
Meivakantie (incl. Hemelvaart) maandag 3 t/m 14 mei
Tweede Pinksterdag     maandag 24 mei
Zomervakantie       maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus
Start schooljaar 2021–2022   maandag 30 augustus 2021

Roostervrije dagen voor leerlingen zijn: donderdag 8 oktober, maandag 4 janu-
ari, dinsdag 16 februari, maandag 12 t/m donderdag 15 juli (vrijdag 16 juli is een 
schooldag: jaarafsluiting).

Zie voor schoolvakanties 2021–2022 de website van OC&W (regio midden):
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties
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Kengetallen en resultaten

Woongemeenten leerlingen 2019–2020

Aantallen
Van de leerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim volgden in 2018–2019:

 – 15,8% klas 1,
 – 12,1% klas 2 havo, (t)vwo,
 – 15,4% klas 3 havo, (t)vwo,
 – 17,1% klas 2, 3 en 4 mavo,
 – 17,3% klas 4 en 5 havo,
 – 22,3% klas 4, 5 en 6 vwo.

Samenvattend overzicht slaagpercentages van de afgelopen jaren

2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020

mavo 99% 92% 96% 98% 94% 99%

havo 93% 92% 91% 86% 93% 98%

vwo 97% 96% 94% 89% 91% 100%

Overige
7%

Warmond
4,3%

Lisse
17,7%

Voorhout
31,4%

Sassenheim
34,9%

Oegstgeest
4,7%
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Activiteiten per klas

Eerste klassen

Kennismaking

Vóór het begin van het eigenlijke schooljaar komen de nieuwe eersteklassers al een 
keer op school, waar zij kennismaken met hun mentor, hun peter en meter (zie pa-
gina 42) en de klas. Verder krijgen zij de nodige informatie.
Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar is er een sport- en spelprogram-
ma voor alle brugklassers, die elkaar op die manier al een beetje leren kennen. De 
eerste twee weken zijn wenweken. Dit zijn weken met een speciaal ‘wen’rooster om 
de school beter te leren kennen. Dit houdt in dat de mentor ’s ochtends zijn klas 
ontvangt en na 4 uur les de klas begeleidt bij het maken van huiswerk. Zo leren de 
leerlingen hoe je het beste huiswerk kunt aanpakken en is er alle gelegenheid om 
vragen te stellen, over de stof en over de gang van zaken op school. Na de tweede 
schoolweek worden alle ouders van de brugklasleerlingen uitgenodigd voor een 
high tea op het Rijnlands.
Het resultaat is dat de mentoren de leerlingen goed kennen, de kinderen snel hun 
draai vinden, de weg weten en zekerder zijn geworden.
Ze hebben samen met de mentor de eerste huiswerkstappen gezet.

Begeleiding

Een goede begeleiding van de leerlingen vinden wij heel belangrijk. Daarom be-
steden wij daar veel aandacht aan. Een leerling moet zich thuis voelen op school. 
 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 leerlingen gaat. In de twee mentor-
uren (ook wel lob-uren genoemd) komen diverse schoolonderwerpen aan bod en 
wordt daarbij begeleiding aangeboden. Bovendien heeft de mentor contact met de 
ouders over de vorderingen van hun kind.
De jaarlaagcoördinator zorgt voor de voorlichting en informatieverstrekking aan 
leerlingen en ouders in het kader van de ontwikkeling en algemene studievoortgang.

Leren leren, wennen aan huiswerk en anti-pestprogramma

De overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs is niet voor alle leerlin-
gen even makkelijk. Vooral het huiswerk en het feit dat er voor alle vakken verschil-
lende docenten zijn kan de nodige problemen geven. De mentor helpt hen hierbij. 
Daarvoor zijn er speciale lessen, die wij mentoruur noemen. Daarvan hebben alle 
brugklassen er twee per week. In deze lessen leren de kinderen hoe zij hun huiswerk 
moeten leren, hoe zij een samenvatting moeten maken, hoe zij hun agenda  moeten 
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invullen etc. Ook is er in de mentoruren aandacht voor sociale vaardigheden en 
wordt tijd gemaakt voor het anti-pestprogramma.
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar, voordat de groepsvorming is gestart 
binnen de klas, werken alle Rijnlandse brugklassen aan een anti-pestprogramma. 
Ze hebben een klassengesprek over hun ervaringen en aan het einde van de eerste 
lesperiode bekijken we een toneelvoorstelling in de aula die voorbereid en nabe-
sproken 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. (Zie ook pag. 85 Sociale veiligheid.)
Daarna houdt de mentor de vinger aan de pols, grijpt in waar nodig en besteedt sowie-
so 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.

Peters en meters

Al vele jaren is er in het eerste brugjaar het systeem van peters en  meters. Iedere 
brugklas heeft een peter en meter. Dat zijn jongens en meisjes uit de bovenbouw. Zij 
zijn aanspreekpunt voor de eersteklassers. Bovendien zijn zij gedurende het eerste 
jaar bij allerlei brugklasactiviteiten betrokken.

Verschil in brugklassen

De brugklassers blijven allemaal wel hetzelfde programma volgen, maar er vindt 
een differentiatie plaats ten aanzien van tempo en toetsing. In de praktijk komt het 
er op neer dat in de mavo/havo klassen het tempo wat lager zal liggen ten opzichte 
van de havo/vwo klassen. Bovendien zullen de overhoringen en proefwerken in deze 
klassen wat minder complex zijn.

Beoordeling eerste periode

De eerste periode, een week of 10, houden we heel goed in de gaten of de overgang 
van de basisschool naar onze school goed verloopt.
Het plannen van huiswerk, het leren voor verschillende vakken en het leren in het 
algemeen, om maar een paar facetten te noemen, krijgen bijzondere aandacht.
Kortom, wij zullen ons ervoor inzetten dat de grote sprong wordt gevolgd door een 
zachte landing.

Rapportage

De leerlingen zien aan het einde van iedere periode een tussenstand van hun cij-
fers in Som. We werken met een voortschrijdend gemiddelde dat start na de eerste 
lesperiode. De leerlingen krijgen vier rapporten; deze worden uitgegeven na iedere 
periode.
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Het bruggersfeest, een van de feesten op het Rijnlands Lyceum Sassenheim.

Selectie (determinatie)

De leerlingen van de havo/vwo klassen worden aan het einde van het schooljaar in 
principe bevorderd naar havo/vwo 2 of vwo 2.
Voor alle mavo-, havo- en vwo-leerlingen is de voorlopige determinatie na rapport 2; 
de mentor bespreekt met de leerling en de ouders welke vervolgstappen eventueel 
nodig zijn. Dat betekent dat de docenten van die klassen, aan de hand van de ge-
gevens die tot dan bekend zijn, bekijken voor welk type onderwijs de leerlingen het 
meest geschikt zijn: mavo 2, havo/vwo 2 of vwo 2. Aan het einde van het schooljaar, 
bij de bevorderingsvergadering, vindt de definitieve determinatie plaats, waarbij de 
eindcijfers van alle vakken meetellen.

Mavo

Mavo 2

Ook mavo 2 heeft een wekelijks mentoruur. Net als in de eerste klas is de mentor het 
aanspreekpunt voor vragen van ouders over hun kind.
Ter versteviging van de groepsband gaat mavo 2 aan het begin van het jaar op excur-
sie.
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Mavo2 leert elkaar kennen in Land van Saeftinge.

De mentor, daarbij gesteund door de decaan, begeleidt de leerlingen ook bij de 
vakkenkeuze voor de derde klas. Als voorbereiding daarop maken zij in het voor-
jaar kennis met het beroepsonderwijs. Zij gaan dan naar de beroepenmanifestatie 
‘Choice’. Gedurende een dagdeel maken leerlingen kennis met verschillende oplei-
dingen in het mbo. Choice wordt georganiseerd door het Nova College in Haarlem.
De leerlingen doorlopen met hun mentor hun LOB-dossier. Hierdoor oriënteren ze 
zich op hun vakkenkeuze en hun loopbaan, ook na het Rijnlands Lyceum Sassen-
heim. Kwaliteiten, motieven, je netwerk, waar ben je goed in, alles komt aan de orde.

Mavo 3

Kennismaking
Aan het einde van mavo 2 hebben de leerlingen bepaalde vakken wel of niet gekozen. 
Bovendien worden sommige leerlingen uit de 2de schakelklas of uit havo/vwo 2 naar 
mavo 3 bevorderd. Dat betekent dat in mavo 3 de leerlingen in nieuw samen gestelde 
klassen komen. De leerlingen kennen elkaar dus nog niet allemaal. Daarom worden 
in september voor mavo 3 introductiedagen georganiseerd. Het belangrijkste doel 
is de onderlinge kennismaking, maar er zal ook aan kunstopdrachten worden ge-
werkt. En verder staan er sportieve activiteiten op het programma. Ook wordt Den 
Haag bezocht voor maatschappijleer, daar wordt de Tweede Kamer bekeken. De op-
drachten kunnen al meetellen voor het examen.
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Net als in de tweede fase (bovenbouw havo/vwo) gaat het in mavo 3 niet alleen om 
het bijbrengen van kennis, maar ook van vaardigheden. Daarom wordt er in mavo 3 
één praktische opdracht gemaakt voor in het examendossier.
Ook het dossier van KV1 (Kunstzinnige Vorming) en de beoordeling van LO zijn al 
onderdeel van het examendossier in mavo 3.

Mavo 3 bezoekt Tweede Kamer tijdens hun introductiedagen.

Keuzebegeleiding voor het vakkenpakket
In de lessen keuzebegeleiding behandelt de mentor met de leerlingen de verschil-
lende beroepsprofielen. Er is dus nog geen sprake van het gericht kiezen van een 
beroep. De informatie over al deze beroepsprofielen staat op papier en op de digi-
tale omgeving, zodat ook de ouders er kennis van kunnen nemen. De lessen keuze-
begeleiding zijn omstreeks maart klaar. Dan volgen gesprekken met de mentor 
(individueel of in groepjes).
Begin november gaan de leerlingen van mavo 3 op snuffelstage als ondersteuning 
van hun oriëntatie op een toekomstig beroep.
In februari is er een informatieavond voor ouders én leerlingen, waar van gedachten 
wordt gewisseld over de keuzemogelijkheden.
In mavo 3 kiest elke leerling een vakkenpakket van zes of zeven vakken. We stimule-
ren de keuze van een zevende vak.
Het definitieve profiel moet eind april gekozen worden.
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Bij de bevordering van mavo 3 naar 4 tellen alle vakken waarin een leerling in mavo 
3 les heeft gehad mee.
Het examenprogramma bestaat uit:

 – de verplichte vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoe-
ding en kunstvakken

 – twee profielvakken en
 – twee vrij te kiezen vakken

De vakken maatschappijleer en kunstvakken (KV1) worden in 3 mavo afgesloten.

Snuffelstage in mavo 3.
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Mavo 4

Begeleiding
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond over het examen voor 
ouders en leerlingen. Het laatste jaar van het mavo wordt grotendeels beheerst door 
het schoolexamen en het centraal examen. De taak van de mentor bestaat onder 
meer uit het bewaken van de cijfers van het schoolexamen en het begeleiden van het 
keuzeproces voor mbo. De leerlingen van mavo 4 kunnen na het behalen van hun 
diploma kiezen uit verschillende mogelijkheden:

 – zij kunnen verder studeren in het mbo
 – zij kunnen, als ze in aanmerking komen, de overstap maken van mavo 4 naar 

havo 4.

De leerlingen worden op de hoogte gesteld van de wensen en eisen van de vervolg-
opleidingen in het mbo. De leerlingen die van mavo 4 naar havo 4 willen overstap-
pen krijgen eveneens te horen aan welke eisen zij moeten voldoen.
De leerlingen die in aanmerking willen komen voor de overstap van mavo 4 naar 
havo 4, horen van hun mentor welk programma ze daarvoor moeten doorlopen.

Het profielwerkstuk in mavo 4 vormt de afronding van de training in de vaardig-
heden op het vmbo.

Leerlingen van mavo 4 brengen een bezoek aan Engeland. Zij logeren bij gastgezinnen en brengen 
een bezoek aan Canterbury, Brigthon en Londen.
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Havo/(t)vwo

Havo/(t)vwo 2

Kennismaking
De meeste leerlingen van havo/vwo 2 kennen elkaar al vanuit de brugklas. Een echt 
kennismakingsprogramma, zoals in klas 1, is voor hen dan ook niet nodig. In sep-
tember/oktober wordt er wel aandacht besteed aan groepsvorming.

Begeleiding
Net als in de eerste klas heeft iedere 2de klas een mentor. De jaarlaagcoördinator 
coördineert het tweede leerjaar. Deze vormt samen met de mentoren het team havo/
vwo 2, dat regelmatig bijeenkomt om alle zaken betreffende de 2de klas te bespre-
ken.
In het lesrooster is een wekelijks mentoruur opgenomen, waarin de mentor , daarin 
gesteund door de decaan, de klas of de leerlingen individueel helpt bij het keuze-
proces voor een profiel en spreekt over de studieresultaten. Zo wordt voor leerlingen 
van havo en vwo 2 de determinatie besproken. Leerlingen die van havo en vwo 2 naar 
de mavo gaan, kiezen een aantal vakken; daar kan de decaan mee helpen.

Selectie (determinatie)
In de klassen van havo/vwo 2 wordt in de loop van het 2de jaar aan de hand van cijfers 
en werkhouding bepaald welke klas het volgende jaar het beste voor hen is: havo 3 
of vwo 3. Het gaat hier om een voorlopige determinatie, de definitieve determinatie 
volgt aan het eind van het schooljaar. In september krijgen ouders algemene infor-
matie en informatie over het determinatieproces.
Natuurlijk begeleidt de mentor de leerlingen hierbij. De leerlingen krijgen in febru-
ari een rapport, waarin het gemiddelde staat van alle resultaten tot en met de tweede 
periode. Ouders ontvangen bij dit rapport een brief (de ‘determinatie’). Samen met 
het rapport geeft dit de stand van zaken van het moment weer.
Op de mentorenspreekavond in maart bespreekt de mentor het determinatie-
bericht met de ouders. Het is prettig als een leerling bij zo’n gesprek aanwezig is.
Aan de hand van het bevorderingsreglement bepaalt de vergadering van docenten 
aan het einde van het schooljaar, op basis van de jaarcijfers, naar welke klas en afde-
ling een leerling bevorderd wordt.

Havo 3 en (t)vwo 3

In de derde klas havo moet de profielkeuze gemaakt worden. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat het keuzeproces in de derde klassen centraal staat.
In de derde klas vwo (inclusief tweetalig vwo) maken de leerlingen een keuze tussen 
de natuurstroom en de maatschappijstroom om aan het einde van de 4e klas hun 
definitieve profielkeuze te maken. We noemen dit de uitgestelde profielkeuze. Meer 
vindt u onder het item ‘Bovenbouw: Tweede Fase’.
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Het is van het grootste belang dat de keuze zorgvuldig gedaan wordt. De leerling 
legt met zijn keuze namelijk voor een belangrijk deel zijn verdere toekomst vast. 
Bij het keuzeproces wordt de leerling vooral bijgestaan door de mentor, maar ook 
de decaan speelt een belangrijke rol. Uiteraard is het daarnaast belangrijk dat de 
leerling zelf actie onderneemt en initiatief toont, waarbij de rol van de ouders niet 
onderschat mag worden.

Elke derdeklasleerling heeft wekelijks een lob-uur (loopbaanoriëntatie en -begelei-
ding) ingeroosterd staan. Daarin vindt oriëntatie op bedrijven en organisaties plaats 
voor een eventuele keuze voor een natuurprofiel/natuurstroom. De mentor gaat in op 
de inhoud en de mogelijkheden van de verschillende keuzen. Daarbij wordt gebruik-
gemaakt van een computerprogramma dat ook buiten de les en eveneens thuis ge-
bruikt kan worden. Dat maakt het mogelijk dat leerlingen samen met hun ouders de 
keuze kunnen voorbereiden.
Na het tweede rapport geven alle vak docenten aan wie hun vak in de 4de klas aan 
kan en wie waarschijnlijk niet.

Havo 4 en 5

Aan het eind van de derde klas hebben de leerlingen hun profiel gekozen. Een leer-
ling kan een extra vak (binnen het profiel) of een contractvak (buiten het profiel) 
gekozen hebben. Indien een leerling een contractvak heeft gekozen zal de leerling 
het hele vak (of een gedeelte daarvan) zelfstandig moeten doen. Dit vak wordt niet 
mee geroosterd.

In havo 4 wordt gedeeltelijk gewerkt met zogenaamde ‘clustergroepen’. Leerlingen 
zitten dus niet meer in een vaste klas. Dat betekent dat je met verschillende leer-
lingen uit havo 4 te maken kunt krijgen. Daarbij komt nog dat er ieder jaar nogal 
wat leerlingen zijn die na het behalen van hun mavo-diploma in havo 4 aansluiten.
Voor alle leerlingen havo 4 is er een informatieavond met betrekking tot de buiten-
landreizen.
Ook in havo 4 en 5 moet langzaam maar zeker nagedacht worden over een gerichte 
keuze na het behalen van het examen. Doorstroom naar het vwo is mogelijk, maar er 
kan ook gedacht worden aan een mbo- of hbo-opleiding of aan een baan met daarbij 
een aanvullende opleiding. De mentor zal met name tijdens het lob-uur uitgebreid 
behulpzaam zijn bij het maken van die keuze. In het begin van het leerjaar krijgen 
de leerlingen te horen hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
De coördinator bovenbouw havo coördineert de activiteiten van deze klas en 
zorgt voor de informatieverstrekking aan leerlingen en ouders in het kader van de 
 ontwikkeling en studievoortgang. De leerling maakt daarbij gebruik van de digitale 
lob-methode.
In havo 4 kunnen sommige toetsen van vakken al meetellen voor het schoolexamen.
Vóór 1 oktober wordt het officiële examenreglement uitgereikt. Voor ouders en leer-
lingen organiseren wij vlak voor de uitreiking van het reglement een avond waarop 
wij die regels nog eens uitgebreid toelichten.
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De jaarlaagcoördinator bovenbouw havo coördineert de activiteiten van deze klas 
en zorgt voor de informatieverstrekking aan leerlingen en ouders.

Direct aan het begin van het examenjaar, het jaar waarin het het centraal schriftelijk 
examen wordt gedaan, vinden al gesprekken plaats over de definitieve toekomst-
plannen van de leerlingen. Voor een aantal opleidingen sluit de inschrijving op 15 
januari.

(T)vwo 4, 5 en 6

Aan het eind van de derde klas hebben de leerlingen gekozen voor de maatschappij- 
of natuurstroom. In de vierde klas kiezen de leerlingen hun uiteindelijke profiel. De 
vakken die nu gekozen kunnen worden zijn Bedrijfseconomie (beco), kunst, wis-
kunde C of D en bewegen, sport en maatschappij (BSM).
Een leerling kan een extra vak (binnen het profiel) of een contractvak (buiten het 
profiel) gekozen hebben. Indien een leerling een contractvak heeft gekozen zal de 
leerling het hele vak (of een gedeelte daarvan) zelfstandig moeten doen. Dit vak 
wordt niet mee geroosterd.
Leerlingen van v5 hebben de mogelijkheid om aan een MUN of internationale stage 
deel te nemen (de stage is voor t5 verplicht).
De coördinator bovenbouw vwo coördineert de afzonderlijke jaren en zorgt voor de 
infor matieverstrekking aan leerlingen en ouders in het kader van de ontwikkeling 
en studievoortgang.

In vwo 6 vinden de meeste toetsen plaats die meetellen voor het schoolexamen, als-
mede de examens van het centraal examen dat in mei afgenomen wordt. In septem-
ber worden ouders en leerlingen uitgenodigd voor een avond die geheel in het teken 
staat van het examen en de vraag wat men daarna gaat doen.

De begeleiding door de mentor in vwo 4, 5 en 6 beperkt zich niet tot het volgen van 
de studievoortgang bij de toetsen voor de schoolexamens. In de bovenbouw wordt 
het coachingsysteem gehanteerd; dat houdt in dat leerlingen vanaf vwo 4 tot en met 
hun eindexamen dezelfde mentor hebben. De leerling mag een voorkeur uitspreken 
voor de mentor en houdt deze tot en met het eindexamen. Door de mentorgroepen 
kleiner te maken en omdat de begeleiding doorgaat, in principe voor drie jaar, is een 
intensievere en individuelere begeleiding mogelijk.
De mentor begeleidt de leerling ook naar een verantwoorde studie- of  beroepskeuze. 
De leerling maakt daarbij gebruik van de digitale lob-methode.
Niet geselecteerd worden of gewoon niet geplaatst worden, omdat een opleiding 
‘vol’ zit, is geen ongewoon verschijnsel. De mentor begeleidt daarom ook naar een 
‘tweede’ keuze.
Ook financiering van een vervolgstudie en de plaatsingsprocedure vragen in het exa-
menjaar de nodige aandacht.
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In vwo 4 vinden internationale uitwisselingen plaats met Seinäjoki (Finland), Umeå 
(Zweden), Roskilde, Katedralskole (Denemarken), Oradea (Roemenië) en Grieken-
land.

Vakken zonder CE in havo en vwo

Een aantal vakken wordt zonder een centraal schriftelijk examen afgerond. Dit be-
treft voor de havo en vwo de vakken maatschappijleer, LO, CKV, wiskunde D en BSM.

Het Leerlingenstatuut
Hebben scholieren rechten? Ja. En wel hierom: het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens, de Verklaring van de Rechten van het Kind, de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, onze Nederlandse Grondwet gelden voor iedereen, dus 
ook voor scholieren. In het kader van de aangescherpte Privacywet wordt verwezen 
naar reglementen en protocollen op de digitale omgeving.
Waarover hebben we het dan? Een paar voorbeelden: vrijheid van meningsuiting 
en vergadering, bescherming van privacy, recht op informatie, recht op goed onder-
wijs, enz. Leerlingen hebben ook het recht voor hun eigen recht op te komen. Daar 
kan dit Leerlingenstatuut hen bij helpen.

Hebben scholieren plichten? Vanzelfsprekend. In iedere democratische samen-
leving geldt: Recht en Plicht in Evenwicht. Tot een bepaalde leeftijd valt een scholier 
onder de Leerplichtwet. Je moet naar school. En de school eist een aantal dingen 
voor een goed verloop in de totale school- en leefgemeenschap. Spelregels, zullen 
we maar zeggen. Net als de regels in het verkeer.
Leerlingen hebben er belang bij te weten waar ze op school aan toe zijn. Wat mag en 
niet mag. Moet en niet moet. Dat misschien wat vreemde woord ‘statuut’ betekent 
simpel gezegd niet anders dan: “het geheel van de regels die de rechten en de plich-
ten van de leerlingen beschrijven”.

Nu kan er tussen mensen van de schoolgemeenschap een verschil van mening zijn 
over de toepassing van de regels. Bijvoorbeeld tussen een leraar en een klas. Wie 
heeft dan gelijk? In zulke situaties kan het Leerlingenstatuut uitgangspunt zijn om 
een voor beide partijen eerlijk antwoord op die vraag te krijgen. Daarom staan in het 
Leerlingenstatuut niet alleen maar rechten en plichten van leerlingen, maar net zo 
goed ook rechten en plichten van personeelsleden.
Het leerlingenstatuut staat op de schoolsite (www.rijnlands.nl>leerling>regels> 
leerlingenstatuut en regels). Het ICT-protocol maakt hier deel van uit.
Het leerlingenstatuut is in nauw overleg met de Leerlingenraad tot stand gekomen.

Ruimtes voor zelfstandig werken
Op diverse plekken in de school kan zelfstandig gewerkt worden, zoals op de mini-
leerpleinen, in de gangen en de mediatheek. Daarnaast zijn er sta-werkplekken.

www.rijnlands.nl
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Cashloze school en pasjes
Onze school is cashloos. Wij beschikken over een systeem met schoolpassen die zo-
wel thuis als op school kunnen worden geladen en waarmee kan worden betaald 
in de mediatheek en de kantine. Met het pasje kan ook de locker worden geopend 
of hij kan worden gebruikt als ID tijdens bijvoorbeeld schoolfeesten.De mogelijk-
heden van de printpas zijn uitgebreid met een betaalfunctie.
De pas kan zowel thuis als op school worden opgeladen. Thuis kan dat via de ‘e-
wallet’. Dit is een programma waarin ingelogd wordt met een code die de school per 
leerling aanlevert. Die code volgt per mail aan het begin van het schooljaar. Zowel de 
leerling als ouders kunnen met deze code de pas vullen.
Ook op school kan de pas worden opgeladen, bij een oplaadpunt.

De schoolpas, waar ook een foto van de leerling op staat, blijft bestaan naast de 
nieuwe, gecombineerde print/locker/betaalpas. Met de schoolpas blijven boeken 
uit de mediatheek te lenen en is toegang tot schoolfeesten mogelijk.

Mediatheek
De mediatheek bestaat uit een uitgebreide boekencollectie, computerwerkplekken 
en een ruimte voor instructie en presentatie.
Gebruik van Internet en het lenen van boeken is gratis. Voor printen, kopiëren en 
producten uit de automaat en kantine ontvangt iedere leerling een printpas (zie ook 
hierboven bij ‘Cashloze school en pasjes’).
Daarnaast blijft de schoolpas (voorheen mediatheekpas) bestaan waarmee boeken 
geleend kunnen worden en toegang tot schoolfeesten mogelijk is.
Onze school heeft blijvend aandacht voor initiatieven die leiden tot leesbevorde-
ring. Onze mediatheek is daar een mooi voorbeeld van: inrichting, sfeer, collectie 
en leesbevorderende projecten zijn met elkaar in evenwicht.
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Lezen in de mediatheek.

Presentatie op het Leerplein!



De leerlingbalie
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Speciale klassen en projecten

Voor alle speciale klassen kan in april een intake volgen.

Leerlijn Sport
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim heeft sinds het schooljaar 2007–2008 een leer-
lijn Sport. Voor de eerste klas is een mavo/havo- of havo/vwo-advies nodig. In de 
Leerlijn Sport (en in mavo 2 Sport) wordt er 5 uur per week sport en lichamelijke 
opvoeding gegeven in de eerste klas en 4 uur per week in de tweede klas. We bieden 
in deze extra tijd een breder programma aan. Er worden vaak trainers en sporters 
ingehuurd om de clinics te verzorgen.

Clinic golf in sportklas 2.
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De leerlingen die in de brugklas de leerlijn Sport volgen, worden over verschillende 
klassen verdeeld. Er is geen sprake van een speciale sportklas. In de bovenbouw 
hebben de leerlingen de mogelijkheid om voor het keuze-examenvak Bewegen, 
Sport en Maatschappij te kiezen.
Aan de sportklas zijn extra kosten verbonden (zie Financiën, verderop in de School-
gids).
Voor toelating tot het programma voor de extra Sport of Expressie vindt in april een 
kennismakingsintake plaats. Hieruit zou een advies kunnen voortkomen om af te 
zien van het fysiek zwaardere sportprogramma.

Leerlijn Expressie
De Leerlijn Expressie volgt de Leerlijn Cultuur op die sinds het schooljaar 2009-2010 
bestaat. In deze klas, op mavo/havo niveau en havo/vwo-niveau (en in mavo 2 Ex-
pressie), wordt er meer aandacht besteed aan beeldende vormgeving, drama, foto-

Workshop grime, 
special effects en 
wonden voor de 
Leerlijn Expressie.
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grafie, 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 verschil-
lende klassen verdeeld. Er is geen sprake van een speciale expressieklas.
Aan deze klas zijn extra kosten verbonden (zie verderop onder Financiën).

Tweetalig onderwijs

Wat houdt tweetalig onderwijs in?

Het Rijnlands Lyceum biedt tweetalig havo (sinds schooljaar 2020–2021) en twee-
talig vwo aan. Tweetalig onderwijs is een leerroute waarbij leerlingen hun Engelse 
taalbeheersing vergroten en zich op internationaal vlak breed oriënteren. Het tto-
curriculum zorgt ervoor dat leerlingen tijdens hun opleiding een near-native niveau 
van het Engels bereiken. Dat betekent dat de leerlingen zeer vaardig worden in het 
schrijven van stukken en het geven van (Engelstalige) presentaties. Daarnaast leren 
zij analyseren en omgaan met teksten. Al deze vaardigheden blijken een groot voor-
deel te zijn bij iedere vervolgopleiding.
Leerlingen oriënteren zich internationaal. Dit internationaliseringsprogramma 
komt tot uiting in speciale (meer daagse) excursies en diverse projecten. Zie voor 
meer informatie bij het item ‘Internationalisering op het RLS.’ Aan het tvwo zijn 
extra kosten verbonden (zie verderop onder Financiën).

Tweetalig onderwijs (tto) 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, Geo graphy, 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 vak-
ken 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. Het interna-
tionaliseringsprogramma omvat onder andere een excursie in de brugklas (thavo 
en tvwo) naar Wallonië, in klas 2 naar Luik, Aken en Maastricht en in klas 3 naar 
Groot-Brittannië.

Tvwo onderbouw

Het tweetalig onderwijs is in maart 2017 door het Nuffic gevisiteerd en opnieuw voor 
vier jaar geaccrediteerd.
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Uitreiking IB-certificaten.

Tweetalig onderwijs 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 
wereld burgerschap door middel van door middel van de vakken English, Social Stu-
dies, Culture & Art (CKV) , Humanities en het profielwerkstuk.
Vanaf schooljaar 2016–2017 wordt Humanities als verplicht onderdeel in tvwo5 aan-
geboden. Het doel van dit vak is het bevorderen van kritische vaardig heden, zodat 
geleerd wordt om met een kritische blik te kijken naar informatie die zij tot zich 
nemen. De basisvraag bij dit vak is dan ook ‘How do we know what we know?’. Dit 
gebeurt door leerlingen bewust te maken van de subjectiviteit van kennis en ideo-
logische (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 projec-
ten met een internationaal karakter wordt gewerkt. Deelname aan deze activiteiten 
is een essentieel en dus verplicht onderdeel van het tvwo-onderwijs.

Financiering van tweetalig onderwijs

Een ouderbijdrage, vrijwillig of verplicht, mag nooit leiden tot uitsluiting, vindt het 
Rijnlands Lyceum Sassenheim. Uitsluiting om financiële redenen van ons tweetalig 
onderwijs wil de school dan ook voorkomen.
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Het Rijnlands Lyceum Sassenheim ziet een grote meerwaarde in het aanbieden van 
tweetalig onderwijs. Het is een bijzondere vorm van bestaande onderwijsrichtingen. 
Het afwijkende curriculum brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten krijgt de 
school niet door de overheid vergoed. Om deze waardevolle onderwijsvorm te blij-
ven aanbieden worden de kosten van een tweetalige opleiding doorberekend aan de 
ouders in de vorm van een zogenoemde verplichte ouderbijdrage. Alle kosten die 
voortvloeien uit het tweetalig curriculum, worden kostendekkend doorberekend. 
Het Rijnlands wil graag deze vorm van extra uitdagend en waardevol onderwijs aan-
bieden. Uitsluiting om financiële redenen van leerlingen die deze zeer uitdagende 
vorm van onderwijs aan willen en kunnen gaan, moet daarbij voorkomen worden. 
Indien de hoogte van de bijdrage een overweging dreigt te worden om niet aan het 
tweetalig onderwijs deel te laten nemen, stelt de school een gesprek hierover bijzon-
der op prijs.
Ook wordt gewezen op de Bijzondere Bijstand via de gemeente. Verder kan Stichting 
Leergeld (http://www.leergeld.nl) wellicht een oplossing bieden.

MUN op het Rijnlands Lyceum Sassenheim
Veel tto-leerlingen nemen deel aan internationale Model United Nations (MUN). Zij 
ontmoeten er leerlingen uit de hele wereld en trainen er hun debatvaardigheden.
Meer informatie over MUN staat op p. 66.

Een van de MUN’s die in 2018–2019 werden bijgewoond in Bilbao.

http://www.leergeld.nl
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Certificates

Aan het einde van de 3de klas heeft de leerling het B2-niveau Engels van het Euro-
pees referentiekader bereikt, wat vergelijkbaar is met het niveau Engels van regu-
liere 6 vwo-leerlingen. De leerlingen ontvangen hiervoor een schoolcertificaat.
Bij de overgang naar tto4 ontvangt de leerling aan het eind van de derde klas het offi-
ciële tto-Junior Certificate, uitgegeven door het Nuffic.
Tweetalig vwo bereidt leerlingen voor op het reguliere vwo-examen, aangevuld met 
een internationaal erkend examen voor het vak Engels, het International Baccalau-
reate (IB).
Het bovenbouwprogramma zal naast het vwo-diploma resulteren in het IB-Certifi-
cate voor het vak Engels en een door het Nuffic erkend tvwo-Senior Certificate.

Kwaliteit en klankbordgroep

De kwaliteit van het tvwo-onderwijs wordt geborgd door de accreditatie door het 
 Nuffic. Sinds de start van de opleiding heeft het Rijnlands Lyceum Sassenheim een 
klankbordgroep bestaande uit ouders van tvwo-leerlingen en de tvwo-coördinator. 
Regel matig overleggen zij over de gang van zaken bij de tvwo-klassen. Ook adviseren 
zij de school op het gebied van verbetering van het tweetalig onderwijs, mogelijkhe-
den voor contacten met scholen en organisaties in het buitenland en beleidsontwik-
keling. Ouders van de klankbordgroep worden ook betrokken bij de visitaties door 
het  Nuffic.

Burgerschap
Op school wordt aandacht gegeven aan actief meedoen aan de samenleving en een 
positieve bijdrage eraan leveren. Door leerlingen in aanraking te brengen met maat-
schappelijke aspecten levert de school een bijdrage aan de groei naar volwaardige 
burgers van de Nederlandse samenleving. Mavo 3 bezoekt de Tweede Kamer en de 
klassen 5 houden zich bij Pro Demos in Den Haag met politiek en media bezig. Met 
de gemeente worden maatschappelijke activiteiten afgestemd. Dit jaar was een pa-
nel van politieke partijen op school om met leerlingen te discussiëren over de Twee-
de Kamerverkiezingen.

In het kader van burgerschap startte de school vorig jaar met het project ‘Stewards op 
school’. De overheid heeft dit erkend als methodiek die valt binnen de burgerschaps-
competenties. Alle leerlingen van de vierde klas en mavo 3 zullen worden opgeleid 
tot ‘steward op school’. Zij helpen in pauzes de school schoon te houden door te sur-
veilleren en daarbij leerlingen op gedrag aan te spreken. Het bureau ‘Op IJgen Weize’ 
leert hen hoe om te gaan met oudere en jongere leerlingen. Alle leerlingen van de 
school worden aan het begin van het schooljaar over de inzet van stewards geïnfor-
meerd. Iedereen op school is op deze manier bekend met de waarden en normen die 
op school worden gehanteerd en welk gedrag daarbij van hen wordt verwacht.
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Internationalisering op het Rijnlands Lyceum Sassenheim
In een wereld die alsmaar kleiner (of juist groter) wordt, vinden wij het belangrijk 
dat onze leerlingen voorbereid zijn op de kansen die dit aan hen biedt. Onze initi-
atieven op het gebied van internationalisering hebben de volgende drie uitgangs-
punten:

 – versterken van de talenkennis van onze leerlingen;
 – leerlingen kennis meegeven over de samenlevingen van andere landen;
 – leerlingen aanpassingsvermogen laten ontwikkelen in het omgaan met bewo-

ners met een andere culturele achtergrond.

Elke mavo-, havo- en vwo-leerling heeft de mogelijkheid om in de vierde klas naar 
het buitenland te gaan om een andere land en haar bevolking te leren kennen.
De mavo-leerlingen gaan in dat jaar 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 soms ook via contact met gastgezinnen kennismaken met 
het land, de taal en de cultuur.
Op het vwo kunnen leerlingen in de vierde klas deelnemen aan een uitwisseling met 
een school in Denemarken, Roemenië, Litouwen, Finland, Zweden of Griekenland. 
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

Uitwisseling met Zweden.
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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.
Ook zonder dat leerlingen naar het buitenland reizen, leren onze leerlingen over 
Europa en de wereld. Uiteraard gebeurt dit in de reguliere lessen (denk aan lessen 
Aardrijkskunde en Geschiedenis). Daarnaast werken leerlingen op speciale thema-
dagen samen aan opdrachten met Europese thema’s.
De onderbouw tweetalige klassen ( thavo en tvwo) volgen een programma wereld-
burgerschap, waarbij zij op excursie gaan naar Wallonië (1thavo en 1tvwo), naar 
Luik, Aken en Maastricht (klas 2tvwo) en naar Groot-Brittannië (3tvwo). In de be-
schrijvingen bij thavo en tvwo staan overige internationale activiteiten beschreven 
waar leerlingen aan deelnemen.

DELF en Goethe in de onderbouw
3 (t)vwo en bovenbouwleerlingen havo-vwo kunnen het DELF-diploma of het Goethe- 
certificaat op verschillende niveaus behalen. Dit is het internationaal erkende certifi-
caat voor beheersing van resp. de Franse en Duitse taal. DELF wordt door het Franse 
ministerie van onderwijs afgegeven en sluit aan bij het niveau van de leerlingen aan 

Uitwisseling met Litouwen.
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het eind van de derde klas. Het Goethe-certificaat wordt door het Goethe Instituut 
afgegeven en sluit eveneens aan bij het niveau van het einde van de derde klas.

Pre-HBO College
Sinds vier jaar organiseert de Hogeschool het Pre-HBO College. Het Pre-HBO  College 
is een onderdeel van het Honoursprogramma voor studenten van de Hogeschool. Dit 
programma biedt leerlingen uit havo 4 kans op een extra uitdaging naast hun regu-
liere schoolwerk. Tijdens het Pre-HBO College werken leerlingen van verschillende 
VO-scholen 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 an-
dere leerlingen. Eén middag per week zijn de leerlingen op de Hogeschool Leiden. 
Het programma bestaat uit inhoudelijke lessen, werken aan het gekozen vraagstuk 
en het maken van hun Profielwerkstuk (PWS). Zij worden hierbij begeleid door 
 docenten van het Pre-HBO College en alumni van het Honoursprogramma. Het is 
voor leerlingen natuurlijk ook een intensieve kennismaking met de Hogeschool 
Leiden. Aan het eind van het schooljaar wordt het Pre-HBO College afgesloten met 
een presentatie van de profielwerkstukken, een beoordeling en een certificaat. Het 
aantal plekken is beperkt. Leerlingen 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.

Pre-University College
Sinds het studiejaar 2004–2005 biedt de Universiteit van Leiden aan getalenteerde 
leerlingen uit vwo 5 en 6 een studiemogelijkheid aan. Wat houdt het Pre-University 
College in? Leerlingen die in 5 vwo zitten, 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 wetenschappe-
lijk 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. De leerlingen 
volgen universitair onderwijs, terwijl ze nog op school zitten. Iedere week gaan zij 
een middag (meestal is dat de maandagmiddag) naar Leiden om daar college te vol-
gen of onderzoek te doen. Dat betekent dat ze de lessen die ze op school missen, zelf 
zullen moeten inhalen. Er wordt bovendien van hen verwacht dat ze de bijeenkom-
sten in Leiden serieus voorbereiden. Zij moeten literatuur lezen, materiaal zoeken 
of opdrachten maken. Daar zijn zij gemiddeld zo’n twee uur per week mee bezig. 
Leerlingen die het programma van het Pre-University College met goed gevolg heb-
ben doorlopen, krijgen na afloop een diploma. Het onderwijs aan het Pre-University 
College is gratis. De reiskosten van en naar de universiteit zijn voor eigen rekening. 
Bovendien wordt een bijdrage van 225 euro per cursusjaar gevraagd als bijdrage aan 
onderwijsmateriaal en excursies.
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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 wordt 
uit de 4-vwo’ers een aantal leerlingen gekozen door een selectiecommissie van onze 
school, die deze leerlingen voordraagt aan een selectiecommissie van de Leidse 
Universiteit. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de Pre-mentor op onze school, 
mevrouw A. J. Witte.

Pre-University Classes
Pre-University Classes zijn colleges voor vwo-leerlingen uit de bovenbouw die meer 
aankunnen dan het reguliere schoolprogramma. Deze leerlingen kunnen kennis-
maken 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 op gezet voor zeer goed presterende en sterk 
gemotiveerde leerlingen uit v5 en v6. Ge talenteerde leerlingen uit v4 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 ge-
mist worden. Als een leerling is toegelaten, verwacht de universiteit dat hij altijd 
aanwezig is. De school ondersteunt de aanmelding van de leerling en vertrouwt erop 
dat hij de gemiste lessen en toetsen inhaalt. Daarover maakt hij afspraken met de 
Pre-mentor, mevrouw A. J. Witte. Deelname aan een Pre-Class kost € 75,–; er kan 
daarnaast van de deelnemers een bijdrage gevraagd worden voor bijvoorbeeld ex-
cursies. Als dat zo is, staat dat in het programmaboekje en op de website vermeld. 
Reiskosten van en naar Leiden zijn voor eigen rekening.
De leerlingen die tot nog toe meededen aan de Pre-University Classes, zijn zeer en-
thousiast over de geboden kans, over de extra uitdaging van de universitaire stof en 
over hun eerste kennismaking met medestudenten, hoogleraren en het universitai-
re leven. Het is een unieke kans voor die leerlingen voor wie de middelbare-school-
stof te weinig uitdaging biedt, om kennis te maken met de universiteit. Onze school 
heeft ervoor gekozen om aan deze projecten mee te doen omdat het voor bepaalde 
leerlingen een uitgelezen kans is hun bijzondere talenten te ontplooien.
Mevrouw A. J. Witte is op onze school de Pre-mentor voor de leerlingen die van deze 
mogelijkheden gebruik gaan maken. Zij is ook de contactpersoon voor leerlingen. 
De contactpersoon op school voor de universiteit Leiden is mw. K. van Rooij.

Jet-Net
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim is een Jet-Netschool. Jet-Net is een organisatie 
waarin grote bedrijven en universiteiten zich verenigd hebben met als doel het tech-
nisch onderwijs op de scholen in het voortgezet onderwijs te stimuleren. De school 
heeft contact met Shell. Verschillende activiteiten worden in samenwerking met 
hen georganiseerd.
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Extracurriculaire projecten
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim biedt vanuit de visie om recht te doen aan ver-
schillen tussen leerlingen aan hen die meer kunnen en meer willen, verbreding en 
verdieping aan zodat zij beter voorbereid zijn op vervolgopleidingen en de maat-
schappij in het algemeen. Buiten het curriculum is een aantal projecten te volgen 
conform het deelnamebeleid dat hiervoor is gemaakt.

Science Lunch

De Science Lunch is een maandelijkse presentatie van ongeveer 20 minuten door 
een collega over een wetenschappelijk nieuwtje. Deze presentaties zijn in principe 
geschikt voor alle leerlingen en collega’s.

Science Lunch Verengelsing van het Nederlands.

RLS College

Het RLS College behelst een maandelijkse lezing van een uur door een gastspreker 
van de universiteit. Deze lezingen zijn over het algemeen geschikt voor bovenbouw 
vwo-leerlingen (of een gemotiveerde 3e klasser), of bovenbouw havo-leerling.

Masterclass

Een Masterclass is een korte lessenserie over een onderwerp dat niet op school aan 
bod komt of waar we op school slechts marginaal aandacht aan kunnen besteden en 
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waarbij de Masterclass de diepte in gaat. Het betreft een les of een lessenserie boven 
op het normale programma. Voorbeelden zijn astronomie, archiefonderzoek naar 
WO II en Franse wetenschapsfilosofie.

RLS Next

Vanaf het schooljaar 2020–2021 zal er op het eind van de lesdag de mogelijkheid 
bestaan voor leerlingen die dit past om een verdiepende of verbredende reeks van 
lessen te volgen. Deze worden door zowel eigen als externe docenten gegeven.
Voorbeelden zijn de EHBO-cursus; een ‘finance’middag; de mogelijkheid om in de 
onderbouw voor Frans het DELF-diploma te halen en voor Duits het Goethe- diploma; 
deelname aan Model United Nations (zie p. 66), toneelspelen of  muziek maken in 
de schoolband. Voor sommige cursussen zal een bijdrage worden gevraagd, omdat 
zij opleiden tot een officieel diploma. Aan het begin van de cursus zullen deze exa-
menkosten bekend worden gemaakt. Aan het einde volgt een diploma of certificaat.

MUN op het Rijnlands Lyceum Sassenheim
Om een onderwijsprogramma te bieden dat verder kijkt dan de grenzen van ons land, 
doet de school sinds een aantal jaren mee aan verschillende Model United Nations 
(MUN) conferenties. Tijdens zo’n meerdaagse MUN spelen leerlingen vanuit de hele 
wereld met elkaar de Verenigde Naties na. Leerlingen vertegenwoordigen een land en 
debatteren als afgevaardigden van dit land met andere leerlingen over actuele onder-
werpen. Het is een fantastische moge lijkheid om over de Verenigde Naties te leren, 
om debatvaardigheden te trainen en natuur lijk om internationale contacten op te 
doen. Dit alles gebeurt uiteraard in het  Engels.
Deelname aan MUN is begonnen als experiment met een kleine groep tvwo-leer-
lingen. Inmiddels is het aantal betrokken leerlingen flink gegroeid. Zo was het 
Rijnlands Lyceum Sassenheim afgelopen jaar vertegenwoordigd bij meerdere 
Neder landse MUN’s en MUN’s in het buitenland. Ook is MUN een onderdeel van 
het tvwo-vak Humanities (5de leerjaar) geworden.

Plusdocument
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim levert niet alleen meetbare cognitieve resulta-
ten, maar is ook actief in het zichtbaar maken dat leerlingen zich op andere vlak-
ken via school breed hebben ontwikkeld. Dat gebeurt in het Plusdocument. Daarin 
staat waar leerlingen zich, naast voor hun lessen, extra voor hebben ingespannen. 
Dat kan zijn in de vorm van het volgen van Pre-klassen of masterclasses, van lid-
maatschap van de leerlingenraad of de leerlingenvereniging, van deelnemen aan 
het tweetalig onderwijs of Pre-University of Pre-HBO. Het Plusdocument is door 
school gevalideerd en kan als bewijs gebruikt worden bij inschrijving voor vervolg-
opleidingen. De leerlingen kunnen zich met het Plusdocument extra profileren.
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Lesoverstijgende onderwijsactiviteiten

Lessen vormen het hoofdstramien van alle schoolactiviteiten. Maar allerlei vor-
mingsdoelen worden meer en meer bereikt in situaties buiten het lesrooster om. 
Zo worden werkweken, excursies, toneelvoorstellingen, muzikale evenementen en 
sportactiviteiten georganiseerd.

Jaarlijks worden er voor verschillende klassen in de maand september kennisma-
kingsdagen georganiseerd. De introductiedagen voor mavo 3 en een gedeelte van 
de leerlingen van havo 4 zijn ook projectmatig opgezet. Dat houdt in dat de leerlin-
gen tijdens de werkweek ook een aantal praktische opdrachten en handelingsdelen 
doen die kunnen meetellen voor het examen. Dat geldt ook voor uitwisselingen met 
buitenlandse scholen en buitenlandse reizen. Werkweken, buitenlandse reizen en 
uitwisselingen behoren tot het verplichte schoolprogramma.
Aan dergelijke reizen zijn kosten verbonden. Een groot aantal activiteiten wordt uit 
de Ouderbijdrage bekostigd. Andere worden apart vooraf gefactureerd. Meer hier-
over is verderop lezen in de financiële paragraaf. Mochten er financiële problemen 
zijn, dan kunnen ouders daarover contact opnemen met de rector.

Excursie havo 4.
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Hierna volgt een overzicht in enkele rubrieken van activiteiten die voor het school-
jaar 2019-2020 gepland waren plus die in schooljaar 2020-2021 zullen plaatsvinden.

Introductiedagen
brugklassen Twee wenweken
mavo 2 Kennismakingsdag
mavo 3 Introductiedagen, Den Haag (Tweede Kamer)

Internationalisering
tto 1 Excursie Wallonië
tvwo 2 Buitenlandreis Luik, Aken, Maastricht
tvwo 2 Dag van de Talen op 28 september 2020
tvwo 3 Buitenlandreis Groot Brittannië
tvwo 1, 2 en 3 Europadag
mavo 4 Buitenlandreis (Bath, Bristol)
h/v 3 Europadag met e-mailcontacten met leerlingen in Europese landen
havo 4 Buitenlandse reis (Londen, Berlijn, Parijs)
(t)vwo 4 Uitwisselingen naar Griekenland (Athene), Finland (Seinäjoki), Roe-

menië (Oradea), Litouwen (Klaipeda), Zweden (Umeå) en Denemar-
ken (Roskilde)

vwo 5 Internationale snuffelstage
tvwo 5 Internationale snuffelstage (in het kader van het vak Humanities)

Excursies en projecten
klas 1 ‘Omgaan met stress’
1ste klassen Project Jeugdgenotmiddelen (roken/energydrank)
1ste klassen Antipestproject (in week tegen pesten)
1ste klassen Geldinzameling voor goed doel (bijvoorbeeld Kerstmarkt of sponsor-

loop)
2e klassen Bezoek aan Nemo
2e klassen Bezoek aan de Dag van de Jonge Jury
2e klassen Just be you
mavo 2 Choice, opleidingencarrousel Nova College
mavo 2 Klassenuitje/kennismaken (bijv. wadlopen)
tvwo 2 Deelname aan ‘ Willie Wortel’
tvwo 2 en 3 Deelname aan Public Speaking Contest
mavo 3 Excursie naar Den Haag (Tweede Kamer) (introductiedagen)
mavo 3 Oriëntatiedag op het Nova College
mavo 3 Beroepsoriënterende stage
havo 3 Skype-les met medewerkers Naturalis
h3, t3, v3 Jet Net-activiteit
havo3, vwo4 Informatieles COC
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Scholierenverkiezingen voor bovenbouwleerlingen naar aanleiding van de Provinciale Statenverkie-
zingen.

onderbouw Informatieles jeugdboekenschrijver
onderbouw tvwoSportclinics zoals Cricket Challenge in klas 2
bovenbouw Deelname aan MUN
bovenbouw Informatieles auteur
bovenbouw Verkiezingsdebat Tweede Kamer
mavo 4 Beroepenmarkt Hooglandse kerk in Leiden
m4, h4, h5,
v4, v5, v6

Opleidingen- en beroepenmarkt door oud-leerlingen (schooljaar 
2020–2021)

havo 4 Bezoek aan Technische Natuurkunde van de Haagse Hogeschool
havo 4 Bezoek Haagse Hogeschool of InHolland
havo 5 Bezoek Hogeschool Leiden
h5, v5 met MAW Bezoek Haagse Tribune: politiek en media in Den Haag
v4, v5 Dag van de Literatuur
tvwo bovenbouwDebating Competition in Utrecht
tvwo 4, 5 en 6 Bijwonen voorstelling ‘Oscar Wilde’ van The American Drama 

Group Europe
vwo 5 Deelname Op weg naar het Jongeren Lagerhuis
vwo 5 Excursie naar Parijs (voor leerlingen met het vak Frans)
vwo 5 Ontvangst studententeams Universiteit Leiden
vwo 5 DNA, studenten verzorgen DNA-practicum op school
vwo 5 Bezoek aan Nucleaire Geneeskunde van Alrijne ziekenhuis Leider-

dorp
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mavo 4, havo 5, 
vwo 6

Bezoek Blijdorp (biologie)

vwo 5 en 6 Bezoek Junior Science Lab in Leiden
vwo 6 Bezoek aan Nederlandse Bank
vwo 6 Deelname aan BBC Public Speaking Awards / Writers Awards
vwo 6 Bezoek aan Kwantumwereld Experimenten van de Universiteit Lei-

den

Wiskunde-activiteiten
klas 1 t/m 5 Kangoeroewedstrijden (wiskunde)
h4,5 en V4–6 Wiskunde-Olympiade

Cultuuractiviteiten
Per jaarlaag worden komend schooljaar (en werden afgelopen schooljaar) de vol-
gende culturele activiteiten georganiseerd.

Klas 1
– Voorstelling I-social van theatergroep Zwerm
–  Alles is mogelijk: theater door Rob en Emiel over hoe door energie, passie en in-

zet een doel te bereiken is
–  Bezoek aan Rijksmuseum van Oudheden (museumles Romeinen, Egypte, Grie-

ken)
–  Voor tvwo: Workshop en avondvoorstelling Little Victorians van Theater Com-

pany Phileas Fogg

Klas 2
– Binnen’s Popshow Schooltour (voor alle tweede klassen)

 – Voorstelling Like (voor alle tweede klassen)

Klas 3
– Voorstelling InControl door theatergroep Zwerm voor h3 en (t)vwo 3
–  (Gepland) Alles is mogelijk: theater door Rob en Emiel over hoe door energie, 

passie en inzet een doel te bereiken is
–  ‘Een kleine geschiedenis van bijna alles’: Silvester Zwaneveld vertelt over weten-

schappelijke geschiedenis.
 – Talentworkshop At Now! voor mavo

Klas 4
– v4:
 • bezoek aan Meermanno Den Haag en workshop kalligraferen
 • Bezoek aan Filmmuseum en workshop fictiefilm maken
 • Bezoek aan Rijksmuseum van Oudheden: rondleiding topstukken.



Schoolgids Rijnlands Lyceum Sassenheim 2020–2021 71

Klas 4 h/v Expressie
– workshopochtend CKV met game design; videokunst; graffiti;  theatersport; 

 grime; elektrotruck, licht & geluid in ’t Onderdak, kleianimatie,  3D-printen, Kin-
ball en slacklinen

– workshopmiddag met taal (toneel/cabaret) en beweging (dans/popping/acrobatiek)

Klas 5 v
–  Voorstelling Shakespearience – fragmenten uit toneelstukken van Shakespeare 

en wetenswaardigheden over Shakepeare’s tijd.
– Bezoek aan Rijksmuseum Amsterdam

Bovenbouw kunst/tekenen/handvaardigheid
– Mavo-leerlingen bezochten Wonderkamers in Gemeentemuseum Den Haag ge-

volgd door een bezoek aan het Escherpaleis; havo- en vwo-leerlingen volgden er 
een I-pad tour waarna zij zich verdiepten in de schilderijen uit de Gouden Eeuw 
in het Mauritshuis.

Bijzondere en culturele evenementen op school
 – Diverse feesten voor leerlingen (onderbouwfeest, lentefeest, kerstgala boven-

bouw, eindexamenfeest)
 – Spektakelstuk in het kader van de Sinterklaasviering
 – Presentatieavonden klas tvwo 1 en tvwo 3 (drama)
 – Stunt (eindexamenleerlingen)
 – Quiznight

Quiznight.
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Sportactiviteiten (onder voorbehoud)
 – Hockeytoernooi (alle leerlingen op inschrijving)
 – Rugbytoernooi (alle leerlingen op inschrijving)
 – Schaatsen (alle leerlingen op inschrijving)
 – Korfbal (alle leerlingen op inschrijving)
 – Grote sportdag (klas 1)
 – Trefbaltoernooi (klas 2)
 – 3 km (klas 3 en klas 4)
 – Voetbaltoernooi (sportklas 1)
 – Criquet (tvwo2)
 – Sportdagen voor de basisscholen organiseren (BSM)
 – Examenvoetbaltoernooi (examenklassen en docenten)
 – Keuzeactiviteiten BSM (boulderen, kinball, trampolinespringen)

Sportdag voor de brugklas.

Leerlingactiviteiten
Een school is om te leren. Een leerling gaat tenslotte naar een school met de bedoe-
ling om er met een mooi diploma vandaan te komen. Dat weet iedereen en daarin is 
iedere school hetzelfde.
Maar op het Rijnlands Lyceum Sassenheim leert een leerling veel meer dan alleen 
voor de vakken die op het rapport staan. Wij zijn er van overtuigd dat leren in een 
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goede sfeer veel beter gaat. Met dat ‘veel meer’ houdt een aantal groepen in school 
zich bezig. Zo zijn er bijvoorbeeld de leerlingenvereniging, de MUN-club, de debat-
club en de GSA (Gay Straight Alliance). Alle groepen worden begeleid door  docenten.

Debatclub

Sinds afgelopen jaar hebben wij op het Rijnlands een debatteam opgericht, waar 
leerlingen met elkaar in debat gaan over de meest uitlopende stellingen. Te denken 
valt aan stellingen als ‘De Brexit is goed voor de Europese Unie’ of ‘een cijfer voor 
groepsopdrachten zou afgeschaft moeten worden’. Tevens doen wij een paar keer 
per jaar mee aan verschillende toernooien, zoals het beroemde Lagerhuis. Interes-
sant voor leerlingen, maar zeker ook belangrijk in de huidige tijd.

Debatteam wint Op Weg naar het Lagerhuis Zuid-Holland maart 2020

GSA

Het is belangrijk dat allen op school de vrijheid hebben te kunnen zijn wie ze zijn, 
zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Een aantal leerlingen 
wil zich hiervoor extra inzetten en deze leerlingen hebben zich georganiseerd in de 
GSA op onze school.

GSA staat voor Gender & Sexuality Alliance: een verbond tussen allerlei seksuele ori-
entaties, genderidentiteiten en genderexpressies. De GSA maakt onderdeel uit van 
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een landelijk netwerk. Het Rijnlands Lyceum Sassenheim steunt de doelstellingen 
van de GSA.

Wat doet de GSA?
Niet iedereen voelt zich thuis in het vakje ‘man’ of ‘vrouw’ of het vakje ‘homo’ of 
‘ hetero’. Dat hoeft ook niet. Allen moet kunnen zijn wie ze zijn en zich veilig voelen 
op school. De GSA zet zich hiervoor extra in door o.a. seksualiteit bespreekbaar te 
maken, voorlichting te geven, als vraagbaak te functioneren en door Paarse Vrijdag 
te organiseren in december. Daarnaast heeft onze GSA ook een sociale functie: het 
ontmoeten van elkaar. De GSA is bereikbaar via gsa@rijnlandslyceum-rls.nl.

Leerlingenvereniging

De leerlingenvereniging (LLV) organiseert zeer veel activiteiten. Drie keer per jaar 
zorgt de LLV voor een groot(s) feest voor de leerlingen. Daarnaast is er het jaarlijkse 
galafeest voor de bovenbouwleerlingen. Overigens worden op deze feesten geen 
alco holische dranken geschonken.
Naast de feesten die door de LLV worden georganiseerd, is er ook het examenfeest. 
Dit feest wordt georganiseerd door de eindexamencommissie. Alle eindexamen-
kandidaten en hun docenten zijn daarbij aanwezig. Ook de traditioneel bijzondere 
Sinterklaasviering, de spectaculaire Culturele Avonden en de rozenactie op Valen-
tijnsdag neemt de LLV voor haar rekening.

Technische commissie

De technische commissie is bij allerlei activiteiten in de aula onmisbaar geworden; zij 
bedienen het geluid en het licht bij alle schoolevenementen.
‘Alleen vakantie is leuker’, de slogan van de school zegt het al.

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim heeft een actieve Leerlingenvereniging en Technische Commissie.
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Financiën
Op het Rijnlands Lyceum Sassenheim bestaan verschillende soorten ouderbijdragen:
1. De vrijwillige ouderbijdrage
2. De verplichte ouderbijdrage
3. Overige kosten

1. Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is een bijdrage die is bedoeld om voor leerlingen en 
ouders een aantal extra faciliteiten te bieden die niet in de bekostiging door het 
 Ministerie van OCW zijn opgenomen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt onder 
 andere besteed aan:

 – Extra lessen in het kader van leerlingbegeleiding klas 1.
 – Steunlessen Nederlands, Engels, Frans, Duits en wiskunde in onderbouw (12 les-

sen per week).
 – Onderwijsactiviteiten buiten de klas, bijvoorbeeld excursies, culturele en spor-

tieve activiteiten.
 – Bijdrage in de leermiddelen. Dat betreft afschrijving van gebruiksmaterialen voor 

de diverse vakken. De school heeft ervoor gekozen om bij vele vakken nadrukke-
lijk MEER dan het minimaal vereiste aan te bieden en de diverse extra gebruiks-
materialen voor vakken als te/ha/na/sk/bi/sc NIET afzonderlijk per vak in rekening 
te brengen.

 – Kosten mediatheek. Hierin begrepen zijn de kosten van de medewerkers die in 
de mediatheek werkzaam zijn zodat de mediatheek van 8.30 uur tot 17.00 uur 
voor de leerlingen beschikbaar is.

 – Kosten van de LLV (Leerlingvereniging), inclusief de begeleiding daarvan door 
drie docenten.

 – Kosten informatieavonden.
 – Kosten diploma-uitreikingen.
 – Informatievoorziening ouders.
 – Verzekering voor de leerlingen.
 – Fietsenstalling en het toezicht erop.
 – Administratiekosten in verband met de vrijwillige en verplichte ouderbijdrage en 

werkweken.

Hoogte van de Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020–2021 is € 150. Samen met de 
Ouderraad en de Oudergeleding van de MR wordt de hoogte van het bedrag vastge-
steld en verantwoording afgelegd over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 
De ouderbijdrage is kostendekkend. De school heeft ervoor gekozen om niet alle 
activiteiten apart in rekening te brengen; dat zou een grote administratieve druk 
geven met bijbehorende extra kosten.
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Periode
De ouderbijdrage wordt betaald voor een schooljaar dat loopt van 1 augustus t/m 
31 juli. Deze kan in termijnen worden betaald.
Er is geen ouderbijdrage verschuldigd over de volle maanden waarin geen onderwijs 
op Het Rijnlands Lyceum is gevolgd. Dit kan het geval zijn indien een leerling:

 – in de loop van het schooljaar de school verlaat;
 – in de loop van het schooljaar wordt ingeschreven.

De ouderbijdrage wordt naar rato in rekening gebracht voor leerlingen die in de 
loop van het schooljaar worden in- en/of uitgeschreven.

Vrijwillig
De ouderbijdrage is in beginsel vrijwillig. Dat betekent dat toelating van leerlingen 
tot de school niet afhankelijk is van betaling van de ouderbijdrage.
Het is echter wel zo dat voor de financiering van de extra faciliteiten en activiteiten 
de ouderbijdrage onmisbaar is.

Schoolfonds
Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen omdat deze hun draagkracht te 
boven gaat, kunnen een beroep doen op het schoolfonds. Een schriftelijk en met 
redenen omkleed verzoek hiertoe kan bij de rector worden ingediend. Uiteraard is 
privacy gewaarborgd. Informatie is ook te vinden via de website:
https://duo.nl/particulier/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkom-
ing-aanvragen.jsp

2. Verplichte ouderbijdrage

Naast het reguliere programma biedt het RLS een aantal extra’s aan, te weten het 
Tweetalig Onderwijs (tto) en de leerlijnen Sport en Expressie. Voor elk van deze leer-
lijnen wordt een aparte begroting gemaakt en is de verplichte ouderbijdrage kosten-
dekkend (en staat dus los van de vrijwillige ouderbijdrage).

Tto-bijdrage
Bovenop de reguliere ouderbijdrage komt de tto-bijdrage. Voor het schooljaar 2020–
2021 is deze vastgesteld voor klas één t/m vier op € 340,–, voor klas vijf en zes op 
€ 450,–. De schoolleiding legt jaarlijks verantwoording af aan de Klankbordgroep 
tto-ouders voor de besteding van de bijdrage. Deze tto-bijdrage is verplicht. De 
 ouders van tto-leerlingen ontvangen dus twee facturen. Van deze bijdrage worden 
zaken bekostigd waarvoor de school geen budget van OCW ontvangt. Het gaat om 
de kosten gemoeid met:

 – de coördinatie van de tto-opleiding, de tto-coördinator en de coördinator van het 
International Baccalaureate (samen twee dagen per week);

 – de accreditatie bij het Nuffic;
 – de certificaten die na de derde en de zesde klas worden uitgereikt;

https://duo.nl/particulier/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.jsp
https://duo.nl/particulier/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.jsp
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 – de extra vakken, zoals Drama en Global Perspectives (klas één tot en met drie), 
Social Studies (klas vier) en Humanities (klas 5), en de extra uren Engels in alle 
jaarlagen;

 – de deskundigheidsbevordering van docenten die de vakken in het Engels doceren;
 – de projecten zoals Shakespeare-workshops, PE-clinics, speaking contests, en in 

klas vijf en zes het IB English-programma;
 – de kosten van het IB-examen.

Onlosmakelijk deel van de tvwo-opleiding zijn de buitenlandse reizen en uitwisse-
lingen. De kosten daarvan worden apart in rekening gebracht. De reiskosten staan 
hieronder bij ‘3. Overige kosten’ vermeld. In de boven bouw kunnen tvwo-leerlingen 
kiezen voor voortzetting van het tvwo waar onder het IB-programma English. Ook 
hier worden (facultatieve) buitenlandse reizen apart gefactureerd.

Bijdrage Leerlijn Sport
Bovenop de vrijwillige ouderbijdrage komt de bijdrage voor de Leerlijn Sport. Voor 
het schooljaar 2020–2021 is deze vastgesteld op € 145,–. Deze bijdrage is verplicht.

Bijdrage Leerlijn Expressie
Voor deze leerlijn is de extra bijdrage voor cursusjaar 2020–2021 op € 145,– vastge-
steld. Deze bijdrage komt bovenop de vrijwillige ouderbijdrage en is verplicht.

3. Overige kosten

Naast de vrijwillige ouderbijdrage moet gerekend worden met overige kosten, zoals 
(kosten indicatief en onder voorbehoud)
1. Werkweken:
 – 1 tto buitenlandreis (Wallonië) € 150
 – 2 tvwo buitenlandreis (Luik, Aken en Maastricht) € 150
 – 3 tvwo buitenlandreis (Groot-Britannie) € 250 – € 300
 – 4 mavo Engelandreis ongeveer € 260
 – 4 havo internationale reizen € 395
 – 4 (t)vwo internationale uitwisseling € 300 – € 350
 –  5 (t)vwo: Er zijn twee internationaliseringsactiviteiten die volledig optioneel 

zijn voor vwo-leerlingen en waarvan er één verplicht is voor tvwo-leerlingen: de 
internationale snuffelstage en de MUN-conferentie. De kosten van de snuffel-
stage hangen volledig af van de stage die de leerling organiseert. De kosten van 
de buitenlandse conferentie zijn rond de € 650. Een leerling mag deze MUN-
conferentie ook in Nederland doen; dan zijn de kosten rond de € 50.

2. Locker: huur per jaar € 15,–.

Sponsoring en fondsenwerving
De scholen zoeken materiële en/of financiële ondersteuning bij bedrijven en in-
stanties. Inkomsten uit deze bronnen vormen een welkome aanvulling op de over-
heidssubsidies en andere fondsen (zoals ouderbijdragen) en stellen de scholen in 
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staat zich te onderscheiden op aspecten die de aantrekkelijkheid van de school voor 
ouders en leerlingen vergroten. Deze vorm van aanvullende fondsenwerving past bij 
het private karakter van de Rijnlandse Scholengroep.

Tegemoetkoming in kosten laptop

Alle leerlingen gebruiken de laptop in de lessen.
De laptop is nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel in het onderwijs en daarmee dus 
nooit een doel op zich. De voortschrijdende digitalisering biedt kansen in ons on-
derwijs; we merken dat meer en beter maatwerk mogelijk is.
De school stimuleert de aanschaf van een laptop krachtig en biedt een aantrekke-
lijke mogelijheid aan via het bedrijf The Rent Company bv, waarmee we voor de lap-
tops samenwerken. Om u tegemoet te komen in de kosten bij het bestellen van een 
laptop bij dit bedrijf, betaalt de school per jaar per leerling een bedrag van € 25. 
Jaarlijks ontvangen ouders van nieuwe leerlingen informatie hierover.

Incasso 2020–2021

De mogelijkheid bestaat om gespreid te betalen in de door ons aangegeven termij-
nen. Dit geldt voor alle te factureren bedragen.

Verzekering en aansprakelijkheid

Ter voorkoming van diefstal en verlies adviseren wij de leerlingen altijd 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 Rijnlands Lyceum 
Sassenheim is niet aansprakelijk bij diefstal of verlies van persoonlijke eigendom-
men van leerlingen. Ook als waardevolle spullen, bijvoorbeeld mobiele telefoons, 
door ongeoorloofd gebruik in beslag zijn genomen, kan de school niet aansprake-
lijk worden gesteld.

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, die de volgende 
maximale dekking geeft:

 – voor geneeskundige kosten € 2.270,–
 – voor tandheelkundige kosten € 2.270,–
 – blijvende invaliditeit € 68.000,–
 – overlijden € 4.540,–

Deze verzekering dekt alleen de schade welke niet door de ziektekostenverzekering 
wordt gedragen. Zij geldt voor de schade geleden op weg van en naar school (langs 
de kortste weg gemeten), in de school en bij activiteiten in schoolverband. Materi-
ele schade (gebroken brillen, beschadigde kleding, gestolen fietsen, lekke banden) 
wordt helaas niet door deze verzekering of door school vergoed.
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Leermiddelen
Voor ieder leerjaar wordt jaarlijks een leermiddelenlijst samengesteld. Ouders wor-
den via e-mail geïnformeerd over de gang van zaken rond het bestellen van studie-
boeken en digitaal materiaal.

Sportkleding
Tijdens de lessen LO op het Rijnlands Lyceum Sassenheim is het dragen van sport-
kleding verplicht. Het schoolshirt is te koop bij L. J. Sport in Sassenheim (Hoofd-
straat), kosten ca. € 17,50. Het T-shirt is ook via https://www.ljsport.nl/rijnlands/ 
te koop. Voor de leerlingen Sport en BSM-leerlingen is het shirt oranje, voor de 
 andere leerlingen is het shirt blauw. In de keuze van sportbroek en schoeisel is een 
ieder vrij, als het maar sportkleding betreft. Laat bij aanschaf bij L. J. Sport aan hen 
 weten, in verband met eventuele korting, dat je leerling van het Rijnlands Lyceum 
Sassenheim bent.

Kerstgala.

https://www.ljsport.nl/rijnlands/
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Begeleiding

Extra aandacht schooljaar 2020–2021
Doordat we in het schooljaar 2019–2020 te maken hebben gehad met het corona-
virus 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 creëert 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
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim vindt de begeleiding van de leerlingen heel be-
langrijk. Vanaf de brugklas tot aan het examenjaar heeft iedere leerling een mentor. 
Deze heeft een coachende rol, waarbij veel aandacht is voor de eigen verantwoorde-
lijkheid van de leerling. In de bovenbouwjaren havo en vwo heeft de leerling dezelf-
de mentor, waarbij begeleiding nog meer de vorm van coaching heeft. De mentor 
houdt de vorderingen in de gaten, helpt de leerlingen bij problemen en onder houdt 
de contacten met de ouders. Mentoren worden geadviseerd en begeleid door het 
zorgteam. De mentor is het eerste aanspeekpunt voor leerlingen en ouders. De men-
toren hebben regelmatig overleg met hun jaarlaag coördinator om te spreken over 
algemene begeleidingszaken. De jaarlaagcoördinator is verantwoordelijk voor de 
hele jaarlaag. Vanaf de eerste klas verzorgt de mentor ook de oriëntatie op studie en 
beroep, kortom het keuzeproces.
Het mentorenoverzicht 2020–2021 staat op de digitale ouderomgeving.

Decaan en keuzebegeleiding
De school heeft een decaan mavo, havo en vwo, mevrouw K. van Rooij (k002). De 
decaan onder steunt de mentoren en leerlingen vanaf klas 1, onder meer in het vak 
Loopbaan oriëntatie en -begeleiding (lob), dat is opgenomen in de lesurentabel. 
 Samen met de mentoren heeft de decaan de doorlopende leerlijn lob vanaf klas 1 
tot en met de eindexamenklas ontwikkeld.
Daarnaast zorgt zij ervoor dat leerlingen de voorlichtingsactiviteiten van mbo, hbo 
en wo weten te vinden. De decaan beschikt ook over informatie betreffende studie-
financiering, (nieuwe) opleidingen, (gewijzigde) toelatingseisen, selectie etc.
Daarnaast organiseert de decaan sector/beroepskeuzeactiviteiten op het mbo voor 
mavo 2, 3 en 4 en oriëntatiedagen op het hbo voor havo 4 en 5. Vwo 5 leerlingen krij-
gen bezoek van studententeams van de Universiteit van Leiden.
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Leerlingen maken gebruik van een digitale lob-methode in de derde klas en de 
boven bouw havo en vwo. Dit is een online profiel- en studiekeuze programma. Ook 
ouders kunnen in dit programma om samen met hun kind de ingevulde opdrach-
ten, de testen en de informatie te bekijken.

De leerlingen uit havo/vwo 4, 5 en 6 en hun ouders maken gebruik van de web-
site https://rls.dedecaan.net. Op deze website staat, naast heel de Lobmethode 
Keuzeweb, heel veel informatie: o.a. 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, doorstroomeisen.
De leerlingen op de mavo gebruiken een lob-dossier dat we als team zelf ontwikkeld 
hebben en dat doorloopt in klas 2, 3 en 4.

Ieder jaar in november organiseert de Kring van Decanen de Leidse voorlichtings-
avonden in Leiden. Daar komen mensen van veel opleidingen en vervolgstudies in 
Nederland voorlichting geven. De decaan en mentoren adviseren de leerlingen al-
tijd dringend om daar ook naar toe te gaan.

Beroepenmarkt op het Rijnlands Lyceum Sassenheim.

http://rls.dedecaan.net
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Begeleiding hoogbegaafde leerlingen
De school streeft ernaar om alle leerlingen onderwijs aan te bieden op hun eigen 
niveau door middel van differentiëren binnen de lessen en extra activiteiten daar-
buiten. Zodat een leerling zich niet anders hoeft voelen, omdat hij/zij hoogbegaafd 
is. Dat gezegd hebbende, biedt de school de mogelijkheid deel te nemen aan bege-
leidingsgroepen in de eerste t/m derde klas aan leerlingen die een officieel erkende 
diagnose hoogbegaafdheid hebben. In kleine groepjes worden deze leerlingen be-
geleid in het omgaan met hoogbegaafdheid en verkennen we met elkaar de moge-
lijkheden voor nieuwe interessante projecten die gedaan kunnen worden op school. 
Leerlingen kunnen daar dan actief mee aan de slag gaan, begeleid door een vak-
docent en de collega’s uit de werkgroep hoogbegaafdheid. De projecten kunnen in 
overleg gedaan worden tijdens bepaalde uren van vakken die deze leerlingen kun-
nen missen.
Voor de bovenbouw zijn er verschillende mogelijkheden voor extra uitdaging, die 
beschikbaar zijn voor alle leerlingen, waaronder deelname aan een Masterclass, 
Pre-University traject, wiskunde-dagen, of verschillende clubs voor kunst, toneel, 
debatteren (zie ook p. 65 Extracurriculaire projecten). Een versnellingstraject 
behoort ook tot de mogelijkheid. Daarnaast biedt de werkgroep hoogbegaafdheid 
individuele coaching aan. Voor vragen over deze begeleiding is Marjel Visser-Gouw 
beschikbaar: m.visser@rijnlandslyceum-rls.nl

Steunlessen
We proberen leerlingen van klas 1 en 2 zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de 
door de school aangeboden steunlessen. In de eerste periode van het schooljaar ge-
beurt dit ook voor klas 3; steunles wiskunde wordt daar echter niet aangeboden. 
Deze steunlessen zitten over het algemeen aan het eind van de lesdag. Vakdocenten 
(Nederlands, Frans, Duits, Engels en wiskunde) geven individuele hulp tijdens de 
steunlessen.

Bijlessen (intern) en huiswerkbegeleiding (extern)
Op het Rijnlands Lyceum Sassenheim bestaat een bijlessysteem waarbij leerlin-
gen (uit de klassen 4, 5 en 6) in diverse vakken bijles geven aan leerlingen van onze 
school. De namen van leer lingen die bijles willen geven zijn te vinden op de digitale 
ouderomgeving. Overigens hebben de bijlesgevers toestemming van hun mentor, 
zodat kwaliteit gewaarborgd is.  Coördinator is de heer P. van Geenen. De kosten zijn 
€ 10 per uur. De bijlessen kunnen thuis, maar ook op school gegeven worden.
Externe huiswerkbegeleiding, bijlessen en examenbegeleiding worden, tegen beta-
ling, aangeboden door Lyceo dat een onafhankelijke organisatie is. Deze vorm van 
extra begeleiding vindt altijd op school plaats.
Voor informatie (zoals de kosten) raadpleeg de bijlage achterin de schoolgids en 
www.lyceo.nl.

http://www.lyceo.nl
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Zorg

Zorgteam

Soms hebben leerlingen problemen, waardoor het op school niet zo goed met ze 
gaat. Ze zijn bijvoorbeeld erg druk in de klas, of hebben last van angsten, verdriet of 
verwarring. Onze school probeert deze leerlingen zo goed mogelijk te helpen. Wan-
neer deskundige ondersteuning nodig is, kan binnen de school een beroep gedaan 
worden op een intern zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de interne zorgcoördinator, 
vertrouwenspersonen, dyslexiecoach Mw. L. Steemers, faalangsttrainer, de gedrags-
specialist mw. C. Oostwal en de orthopedagoog mw. N. van Baar. 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 
op problemen van leerlingen te kunnen inspelen, zo snel mogelijk te helpen, zodat 
alle leerlingen een prettige tijd bij ons op school zullen hebben. Bij vragen over het 
zorgteam kan met de interne zorgcoördinator de school contact opgenomen worden.

Zorgcoördinator

Zorgcoördinator mw. A. J. T. J. Weevers (k012) ondersteunt docenten en mentoren op 
school. Bij haar komen leerlingen, docenten en mentoren met vragen en problemen 
waarmee jongeren mee kunnen zitten. Dat kan thuis aangaan maar ook school; het 
kunnen gedragsproblemen of fysieke moeilijkheden betreffen. De zorgcoördinator 
zorgt ervoor dat juiste hulp wordt ingeschakeld. Dit kan intern naar de gedragsspeci-
alist of de vertrouwenspersoon of extern, bijvoorbeeld naar het JGT. De zorgcoördina-
tor is via mail bereikbaar op: a.weevers@rijnlandslyceum-rls.nl

Vertrouwenspersonen

Op iedere school is een team van vertrouwenspersonen aangesteld waarbij leerlin-
gen en ouders of medewerkers terecht kunnen voor zaken die een grote mate van 
vertrouwelijkheid eisen.
Voor kwesties voor de vertrouwenspersonen kan contact opgenomen worden met:

M. Algera           Mw. N. van Baar
m.algera@rijnlandslyceum-rls.nl   n.vanbaar@rijnlandslyceum-rls.nl

De vertrouwenspersonen stellen zich aan het begin van het schooljaar aan de brug-
klassen voor. De vertrouwenspersonen hebben hun kamer op de begane grond, k012.

Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon voor de Rijnlandse Lycea. Deze 
functie wordt vervuld door:
Centrum Vertrouwenspersonen Plus
Telefoon 06 – 8131 6936
http://www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl

http://www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl
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Dyslexiebeleid

Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben aan het begin van het eerste school-
jaar een kennismakingsgesprek met de dyslexiecoach. Deze coacht leerlingen bij 
het omgaan met dyslexie als zij daar behoefte aan hebben en waarborgt de facilitei-
ten voor alle leerlingen met dyslexie. Ook geeft de dyslexiecoach aan brugklasleer-
lingen de cursus ‘Dyslexie de baas’. Deze cursus geeft leerlingen handvatten voor 
het omgaan met dyslexie op school. Voor meer informatie over het dyslexiebeleid 
kan het dyslexieprotocol geraadpleegd worden. Deze staat op de digitale omgeving 
voor ouders.
Vragen over het dyslexieprotocol kunnen gesteld worden aan de dyslexiecoach mw. 
L. Steemers (l.steemers@rijnlandslyceum-rls.nl)

Sociale veiligheid

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim vindt dat een ieder die deel uitmaakt van de 
schoolgemeenschap recht heeft op een veilige omgeving. Een veilige omgeving is 
een omgeving waarin je jezelf kunt zijn, ongeacht je uiterlijk, sekse, huidskleur, sek-
suele 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 leer-
lingen die gepest worden. Ook heeft pesten 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. Tegen pesten bestaat echter 
geen pasklare oplossing. Ook valt op dat digitaal pesten een sterk groeiende vorm 
van pesten is.

Diverse partijen spelen een rol op school bij het signaleren en de aanpak van pesten: 
vakdocenten, onderwijzend ondersteunend personeel (OOP), mentoren, de anti-
pestcoördinator, jaarlaagcoördinatoren, schoolleiding en interne en externe bege-
leiding. Deze partijen zien we terug in de vijfsporenaanpak op onze school. Deze vijf 
groepen worden daarbij actief betrokken bij de aanpak van pesten. Daarbij wordt 
de richtlijn ‘van een goed gesprek tot vertrek’ gevolgd. Uitleg van deze aanpak is te 
vinden in het anti-pestprotocol 2020.

Het nieuwe anti-pestprotocol is een richtlijn voor personeel op school, leerlingen 
en ouders. Het is gemaakt door de anti-pestcoördinator van de school en een selec-
tie van 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 bij-
lagen voor mentoren, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Dit bevat extra informatie 
en handige links.
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Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Op onze school wordt gewerkt 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) kinder-
mishandeling 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. Zie ook de website www.
informatiehuiselijkgeweld.nl

Orthopedagoog

Mevrouw N. van Baar is als orthopedagoge op het Rijnlands Lyceum Sassenheim 
werkzaam. Zij maakt deel uit van het zorgteam en houdt zich bezig met zorgvragen 
van of rondom leerlingen. Zo begeleidt zij bijvoorbeeld leerlingen die moeite heb-
ben met leren en plannen, leerlingen met concentratie- en gedragsproblematiek en 
leerlingen die wat minder goed in hun vel zitten. Daarnaast ondersteunt zij mento-
ren en docenten bij het begeleiden van leerlingen in de klas. Mochten ouders en/of 
leerlingen in contact willen komen met mw. Van Baar, dan kan dit via de zorgcoör-
dinator mw. Weevers.

Voorlichting

In de loop van hun schoolcarrière krijgen alle leerlingen voorlichting over roken 
( tabak), alcohol, drugs en gokken. Deze voorlichting wordt gegeven in samenwer-
king met de GGD.

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingegaan. Dat betekent o.a. dat 
er intensiever zal worden samengewerkt met alle scholen in de regio, om de doel-
stellingen van passend onderwijs te realiseren. Het Samenwerkingsverband Duin- 
en Bollenstreek is daarvoor verantwoordelijk. Negen schoolbesturen werken samen 
met als doel ‘een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen 
en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning be-
hoeven een zo passend mogelijk plaats in het onderwijs krijgen’.
Zie ook de website van het Samenwerkingsverband: www.swvduinenbollenstreek.nl

http://www.informatiehuiselijkgeweld.nl
http://www.informatiehuiselijkgeweld.nl
http://www.swvduinenbollenstreek.nl
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Passend Onderwijs op het Rijnlands Lyceum Sassenheim
In het Passend Onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat het Rijn-
lands Lyceum Sassenheim verantwoordelijk is voor de leerlingen die op hun school 
zijn ingeschreven. Voor mogelijke extra ondersteuning krijgt de school jaarlijks een 
vast budget van waaruit alle zorgleerlingen bediend moeten worden. Aan het begin 
van ieder schooljaar zal gekeken worden welke leerlingen hierop aanspraak kunnen 
maken. De school zal in overleg met leerling en ouders bekijken welke ondersteu-
ning wenselijk en mogelijk is, hoe deze het beste kan worden vorm gegeven en wie 
daarbij de betrokkenen zijn.
Het interne zorgteam speelt hierin een belangrijke rol. Contactpersoon voor vragen 
rond ‘zorg’ is de coördinator Zorg, mevrouw A. Weevers, te bereiken via:
a.weevers@rijnlandslyceum- rls.nl).

Gescheiden ouders

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden heeft de school het volgende 
beleid hoe wij omgaan met de communicatie.
De informatie wordt verstuurd naar het adres waar de leerling, conform het aan-
meldformulier dan wel uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente, woon-
achtig is. Post wordt voornamelijk elektronisch verzonden, per e-mail.
De uitwonende ouder die op de hoogte wil blijven over de voortgang van het kind 
kan toegang aanvragen bij de jaarlaagcoördinator voor de digitale omgeving voor 
ouders. In dat geval ontvangt de uitwonende ouder ook e-mails van school.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG is er voor vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen. In het CJG wer-
ken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke 
deskundigheid ter ondersteuning van ouders en hun kinderen. Veel informatie is 
ook te vinden op de website van het CJG (cjghollandsmidden.nl).

Het CJG en het Voortgezet Onderwijs
Elke school heeft vaste contactpersonen binnen het CJG. Als op school overleg is 
van een schoolondersteuningsteam kunnen medewerkers van het CJG daaraan 
deel nemen.
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) nodigt alle jongeren op vaste momenten gedurende 
de schoolperiode uit voor een onderzoek naar hun gezondheid, ontwikkeling en de 
leefstijl. Aan de 13–14 jarigen (klas 1 vmbo en 2 havo/vwo) en de 15–16 jarigen (klas 
3 vmbo en 4 havo/vwo) worden persoonlijk of klassikaal adviezen over een gezond 
schoolleven gegeven, zoals omgaan met elkaar, voorkomen van pesten, genotmid-
delen en seksualiteit. Ook wordt begeleiding bij ziekteverzuim aangeboden.
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Begeleiding ziekteverzuim
De mentor kan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts vragen contact met ouders op 
te nemen wanneer:
–  een leerling langer dan vijftien schooldagen achtereen ziek gemeld is. Aanmel-

ding vindt dus plaats vanaf de 16 de ziektedag.
–  een leerling meer dan drie keer ziek gemeld wordt gedurende drie maanden. 

Aanmelding vindt dus plaats als de leerling zich voor de 4de keer ziek meldt of 
ziek naar huis gaat.

Met elkaar wordt besproken wat de leerling nodig heeft om weer (gedeeltelijk) naar 
school te gaan. Indien nodig wordt in overleg met de ouders en de leerling een 
mede werker van het Centrum voor Jeugd en Gezin of leerplichtambtenaar betrok-
ken voor verdere ondersteuning en advies.

Jeugd- en Gezinsteam (JGT)
Het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) is er voor meer specialistische (jeugd)hulp. In dit 
team werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om snel en per-
soonlijk te ondersteunen als er vragen zijn over of problemen zijn met opvoeden en 
opgroeien. Er wordt samen met ouders (en de school) gekeken wat nodig is.
Jeugd- en gezinswerkers zijn op vaste momenten in de school aanwezig voor onder-
steunende gesprekken met jongeren. Deze gesprekken vinden plaats in overleg met 
u en de jongere.
Ook kan er op school overleg zijn van een zorgteam, waar CJG-medewerkers aan 
deelnemen.

Vertrouwelijk
Alle gesprekken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige zijn vertrouwelijk. Er 
wordt met niemand anders over gesproken zonder dat de leerling het zelf weet.

Meer informatie?
Meer informatie staat op de websites:
–  www.hoezitdat.info (of instagram.com/hoezitdat.info) is een site voor jongeren 

over studeren, geld, gezondheid, seks en meer. Anoniem kunnen vragen worden 
gesteld. Ook zijn er ervaringen te delen en te lezen.

 Op deze site staat ook uitleg over de gezondheidstest op school.
– www.cjghollandmidden.nl, de onlineomgeving van het CJG
– www.cjgcursus.nl, waar het aanbod aan cursussen is opgenomen.

Cursus
Opvoeden is een ware kunst. Bij een heftig puberend kind, als er kort geleden ge-
scheiden is: ouders kunnen soms weleens advies gebruiken. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) organiseert opvoedcursussen, themabijeenkomsten en lezin-
gen ter ondersteuning bij de opvoeding. Kinderen en jongeren kunnen ook zelf 
een cursus volgen bij het CJG, denk aan weerbaarheidstraining of oppascursus. Zie 
www. cjgteylingen.nl

www.hoezitdat.info
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Contact met het CJG
Contact met de JGT-medewerkers op school is mogelijk via 088 – 254 23 84. Voor 
direct contact met het jeugd- en gezinsteam, bel: 088 – 254 23 73.

Cursusaanbod ‘Omgaan met faalangst’

Op onze school wordt er voor leerlingen uit klas 1 die dit willen, een korte cursus 
‘Omgaan met faalangst’ gegeven. In een aantal sessies wordt de leerlingen geleerd 
hoe zij met dit probleem moeten omgaan. Deze cursus wordt geheel kosteloos door 
de school verzorgd. Indien nodig kunnen examenleerlingen een verkorte cursus 
krijgen, vóór de start van het schoolexamen.
Indien nodig kunnen ook individuele leerlingen terecht voor advies.
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Contact

Contact met het Rijnlands Lyceum Sassenheim bij voorkeur via e-mail, adres:
info@rijnlandslyceum-rls.nl.

Docenten, medewerkers, mentoren

Ouders en leerlingen kunnen docenten, medewerkers en mentoren via hun per-
soonlijke mailadres bereiken. Deze adressen staan in de besloten digitale omge-
ving.

Ouderraad

Het mailadres van de Ouderraad is: rls-ouderraad@rijnlandslyceum-rls.nl en
ouderraadrlss@gmail.com.
Meer informatie over de ouderraad staat op de digitale omgeving voor ouders.

Medezeggenschapsraad

Het mailadres van de Medezeggenschapsraad is: MR@rijnlandslyceum-rls.nl.

Leerlingenraad

Het mailadres van de Leerlingenraad is: RLS-Leerlingraad@rijnlandslyceum-RLS.nl

Sporthal De Korf

De sporthal is bereikbaar op 0252 – 227292.

Stichting Het Rijnlands Lyceum
Correspondentieadres   Postbus 486 2240 al Wassenaar 
Tel.          071 – 573 09 10
Website         www.rijnlandslyceum.nl
Bezoekadres       Backershagenlaan 3 Wassenaar

Bestuurder       De heer drs. A. Kastelein MBA
           A.Kastelein@rijnlandslyceum-csb.nl

Bestuurssecretariaat/    Mw. M. van Kruistum
secretaresse       m.vankruistum@rijnlandslyceum-csb.nl

www.rijnlandslyceum.nl
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Raad van Toezicht
De heer drs. J. L. C. van der Werff  voorzitter
De heer drs. D. A. Stijl RA     vicevoorzitter
De heer dr. F. H. M. Gertsen RA MPA
De heer drs. P. van Sloten
Mw. drs. D. Koster
Correspondentieadres     Stichting Het Rijnlands Lyceum
             Bestuurssecretariaat
             Postbus 486
             2240 AL Wassenaar

De Rijnlandse Lycea

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest

Adres         Apollolaan 1 2341 ba Oegstgeest
Nederlandse afdeling:
E-mail         administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl

Internationale afdeling:
E-mail         administration@rijnlandslyceum-rlo.nl

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim

Hoofdingang       Van Alkemadelaan 2 2171 dh Sassenheim
Bezoekersadres      Sportdreef 1 2171 km Sassenheim
E-mail         info@rijnlandslyceum-rls.nl
Website         www.rijnlands.nl

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar

Bezoekadres     Backershagenlaan 5 2243 ab Wassenaar
E-mail       info@rijnlandslyceum-rlw.nl

International School of The Hague

Bezoekadres     Wijndaelerduin 1 2554 bx Den Haag
Primary School:
E-mail       primary@ishthehague.nl
Secondary School:
E-mail       secondary@ishthe hague.nl

www.rijnlands.nl
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Eerste Nederlandse Montessori School

Bezoekadres:     Laan van Poot 353, 2566 da Den Haag
E-mail:       info@enms.nl

Europese School Den Haag Elementary Rijnlands Lyceum

Bezoekadres:     Houtrustweg 2, 2566 ha Den Haag
E-mail:       administration@eshthehague.nl

Europese School Den Haag Secondary Rijnlands Lyceum

Bezoekadres:     Oostduinlaan 50, 2596 Den Haag
E-mail:       administration@eshtehague.nl
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Lesuren en vakken

Lesurentabel 2020–2021

Klas 1 t/m 3 en mavo 4
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Nederlands 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4
Frans 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
Duits     3 3 3 3 3 3 3 4
Engels/English 3 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 4 3
Geschiedenis/History 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4
Aardrijkskunde/Geography 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Wiskunde/Mathematics* 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4
Natuurkunde         2 2
Natuur-/scheikunde 1 2
Natuur-/scheikunde 2 2
Scheikunde/Chemistry         2 2
Biologie/Biology         2 2 2 3
Economie/Economics         3 2 2 5
Maatschappijleer 2
Muziek 1 1 1 1 1 1 1 1   
Beeldende Vormgeving/Art & Design 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kunstvakken 1 1
Tekenen 2
Handvaardigheid 2
Lich. Opvoeding/Physical Education 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2
Loopbaanoriëntatie en  -begeleiding 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Drama/Drama    2 2    2  1
Global Perspectives** 1 1
Science 5 5 5 5 5 5 5 5 4   
Beeldende Vorming 1          4
Lichamelijke Opvoeding     1      2
Expressie extra   2    2    
Sport extra  2    2     

*  In thavo wordt wiskunde in het Nederlands gegeven.
**   Global Perspectives wordt in het 2e semester gegeven (0 uren in semester 1 en 2 uren in 

semester 2).

De vet-cursieve cijfers geven aan dat dit vak in het Engels wordt gegeven.
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Vakken in het profiel mavo
PROFIELKEUZE MAVO

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL

ne en lo lob

VERPLICHT PROFIELVAK

Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen

wi ec bi wi

nsk1

VERPLICHT PROFIELKEUZEVAK: kies één vak

wi wi bi

fa ak nsk1

du gsi

VRIJE DEEL: kies twee vakken

nsk2 wi wi bi

bi fa fa nsk1

ec du du nsk2

ak ak ak ak

gsi gsi gsi gsi

fa bi ec ec

du nsk1 nsk1 fa

bte nsk2 nsk2 du

bha bte bte bte

bha bha bha

EXTRA KEUZEVAK (indien van toepassing)

Als je fa en ak hebt gekozen in m3, dan geen nsk1 en nsk2 voor mavo 4.
Als je nsk1 en/of nsk2 kiest, dan fa en ak alleen als extra vak.

De verklaring van de vakafkortingen staat op pagina 102.



Schoolgids Rijnlands Lyceum Sassenheim 2020–2021 97

Vakken in het profiel havo
PROFIELKEUZE HAVO

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL

netl entl ckv maat lo

VERPLICHT PROFIELVAK

C&M E&M N&G N&T

fatl of wisA of

dutl wisB

PROFIELKEUZEVAK

Maatschappijvak: één vak Keuze: één vak

ak fatl ak wisD

econ dutl nat biol

maw ak

Cultuurvak: één vak beco

fatl maw

dutl

ku(bv)

KEUZE-EXAMENVAK: één vak

fatl fatl fatl fatl

dutl dutl dutl dutl

ak ak ak ak

wisA beco wisD* wisD*

econ maw nat biol

maw ku(bv) econ econ

ku(bv) bsm beco beco

bsm kubv kubv

bsm bsm

EXTRA KEUZEVAK (indien van toepassing: kiezen uit kolom met gekozen profiel)

CONTRACTVAK: kiezen uit alle vakken.

* WisD kan alleen gekozen worden met WisB.

De verklaring van de vakafkortingen staat op pagina 102.
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Vakken in het profiel vwo

PROFIELKEUZE VWO5 EN VWO6

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
netl entl lo

Keuze 2de MVT
fatl of
dutl

VERPLICHTE PROFIELVAKKEN
C&M E&M N&G N&T

wisA of wisA of wisA of wisB
wisC wisB* wisB nat
ges ges biol schk

econ schk
PROFIELKEUZEVAK

Maatschappijvak: één vak Keuze: één vak
ak fatl ak wisD

econ dutl nat biol
maw ak

Cultuurvak: één vak beco
fatl maw
dutl

ku(bv)
KEUZE-EXAMENVAK: één vak

fatl fatl ges ges
dutl dutl ak ak
ak ak wisD* wisD*

econ beco nat biol
beco maw econ econ
maw ku(bv) beco beco

ku(bv) bsm maw maw
bsm ku(bv) ku(bv)

bsm bsm
EXTRA KEUZEVAK (indien van toepassing) kiezen uit kolom met gekozen profiel.

CONTRACTVAK: kiezen uit alle vakken

English IB en Global studies bij TTO

* WisD kan alleen gekozen worden met WisB.

De verklaring van de vakafkortingen staat op pagina 102.
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Lesurentabel tweede fase havo

vak periode 
4.1 en 4.2

periode 
4.3 en 4.4

periode 
5.1 en 5.2

periode 
5.3 en 5.4

netl 4 4 3 3

entl 3 3 4 4

maat 2 2  

ckv 2 2  

lo 2 2 2

fatl 3 3 4 4

dutl 3 3 4 4

ges 3 3 3 3

ak 3 3 3 3

wisA 3 3 4 4

wisB 4 4 4 4

wisD 3 3 3 3

nat 4 4 4 4

schk 3 3 4 4

biol 4 4 3 3

econ 4 4 4 4

beco 3 3 4 4

maw 3 3 3 3

kubv 3 3 3 3

lob 1 1 1 1

bsm 3 3 3 3

De verklaring van de vakafkortingen staat op pagina 102.
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Lesurentabel tweede fase vwo voor klas 4, 5 en 6 schooljaar 
2020–2021

 
vak

periode 
4.1 en 4.2

periode 
4.3 en 4.4

periode 
5.1 en 5.2

periode 
5.3 en 5.4

periode 
6.1 en 6.2

periode 
6.3

netl 3 3 3 3 3 3

entl 3 3 3 3 3 3

maat 2 2

ckv 2 2

lo 2 2  2 2

fatl 3 3 3 3 3 3

dutl 3 3 3 3 3 3

ges 3 3 3 3 3 3

ak 2 2 3 3 3 3

wisA 3 3 4 4 3 3

wisB 4 4 4 4 3 3

wisC 3 3 3 3 3 3

wisD 4 4 4 4

nat 3 3 3 3 3 3

schk 3 3 3 3 3 3

biol 3 3 3 3 3 3

econ 3 3 3 3 3 3

beco 4 4 4 4

maw 2 2 3 3 3 3

kubv 5 5 4 4

lob 1 1 1 1 1 1

bsm 3 5  4  5 5

De verklaring van de vakafkortingen staat op pagina 102.
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Lesurentabel tweede fase tvwo voor klas 4, 5 en 6 schooljaar 
2020–2021

 
vak

periode 
4.1 en 4.2

periode 
4.3 en 4.4

periode 
5.1 en 5.2

periode 
5.3 en 5.4

periode 
6.1 en 6.2

periode 
6.3

netl 3 3 3 3 3 3

English 4 4 4 4 5 5

social studies 2 2

culture & art 2 2

PE 2 2 2 2

Humanities 3 3

fatl 3 3 3 3 3 3

dutl 3 3 3 3 3 3

ges 3 3 3 3 3 3

ak 2 2 3 3 3 3

wisA 3 3 4 4 3 3

wisB 4 4 4 4 3 3

wisC 3 3 3 3 3 3

wisD 4 4 4 4

nat 3 3 3 3 3 3

schk 3 3 3 3 3 3

biol 3 3 3 3 3 3

econ 3 3 3 3 3 3

m&o 4 4 4 4

maw 2 2 3 3 3 3

kubv 5 5 4 4

lob 1 1 1 1 1 1

bsm 3 5 4  5 5

De vet-cursieve cijfers geven aan dat dit vak in het Engels wordt gegeven.

De verklaring van de vakafkortingen staat op pagina 102.
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Gebruikte afkortingen
netl/ne Nederlandse taal en literatuur
fatl/fa Franse taal en literatuur
dutl/du Duitse taal en literatuur
entl/en Engelse taal en literatuur
maat  Maatschappijleer
ckv  Culturele en Kunstzinnige Vorming
lo   Lichamelijke Opvoeding
ges/gsi Geschiedenis
ak   Aardrijkskunde
wi   Wiskunde
wisA  Wiskunde A
wisB  Wiskunde B
wisC  Wiskunde C
wisD  Wiskunde D
nat  Natuurkunde
nsk1  Natuur- en scheikunde 1
nsk2  Natuur- en scheikunde 2
schk  Scheikunde
biol/bi Biologie
econ/ec Economie
beco  Bedrijfseconomie
maw  Maatschappijwetenschappen
kubv  Kunst (Beeldende Vormgeving)
bha  Beeldende vakken handvaardigheid
bte  Beeldende vakken tekenen
bsm  Bewegen, Sport en Maatschappij
lob  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding



Schoolgids Rijnlands Lyceum Sassenheim 2020–2021 103

Lyceo huiswerkbegeleiding, bijles en coaching

Ook in het schooljaar 2020–2021 biedt Lyceo huiswerkbegeleiding, bijles, coaching 
en toetsweekondersteuning aan op het Rijnlands Lyceum. Deze begeleiding is voor 
leerlingen van alle niveaus en alle jaarlagen. Lyceo ondersteunt leerlingen vak-
inhoudelijk, bij het creëren van overzicht en bij het maken van een goede planning.

Contactpersoon
De vestigingscoördinator van Lyceo is dagelijks aanwezig tussen 13.00 en 17.30 uur. 
Deze is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders/verzorgers en alle medewerkers 
van de school.

Huiswerkbegeleiding
Het doel van de huiswerkbegeleiding is het zelfstandig leren plannen, het leren 
 leren van het huiswerk en uiteraard het verbeteren van de resultaten. Huiswerk-
begeleiding houdt in:

 – samen met de leerling een persoonlijke planning opstellen;
 – het geven van uitleg;
 – overhoren van het leerwerk en nakijken van het maakwerk;
 – regelmatig contact met ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang van de leerling.

Lyceo biedt twee, drie of vier dagen per week huiswerkbegeleiding aan van 14.20 tot 
17.30 uur. Dagen en tijden zijn in overleg.

Bijles
Nog even alles op alles zetten voor één bepaald vak? Dan kunnen bijlessen van 
 Lyceo uitkomst bieden. Tijdens de bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor 
een vak waar hij/zij moeite mee heeft. De leerling krijgt extra uitleg en oefent met 
het toepassen van de stof.

Waarom op school?
Lyceo biedt de begeleiding en bijlessen aan in het gebouw van het Rijnlands  Lyceum 
en heeft contact met jaarlaagcoördinatoren, mentoren en docenten. Zo kan de be-
geleiding goed worden afgestemd op de behoeften van de leerling. De leerlingen 
kunnen meestal direct na de les beginnen en als ze dan naar huis gaan, is het school-
werk ook echt af en is er tijd voor ontspanning.
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Vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op www.lyceo.nl of info@lyceo.nl.
U kunt ook direct contact opnemen met de vestigingscoördinator van Lyceo op het 
Rijnlands Lyceum via 06 – 22330892.

http://www.lyceo.nl
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