OPEN
DAG

RI 2020
11 JANUA

OPEN
DAG

ZATERDAG 11 JANUARI 2020 | 10.00 - 13.00 UUR

IN HET KORT
◯ Open en actieve sfeer: leerlingen voelen zich thuis op
		 de school
◯ Erkennen van verschillen
◯ Recentelijk geheel gerenoveerd gebouw met alle
		 voorzieningen
◯ Digitale leermiddelen (eigen laptop) ter ondersteuning
		 van ons onderwijs
◯ Kansrijk onderwijs en dus goede doorstroomcijfers
◯ Uitgebreid kennismakings- en wenprogramma voor
		 brugklasleerlingen
◯ Ruimte voor uitgestelde niveaukeuze en dus ruimte voor
		 groei en ontplooiing, bijvoorbeeld in de vorm van
		 gedifferentieerd onderwijs, masterclasses en heterogene
		 onderbouwklassen
◯ Aandacht voor hoogbegaafdheid
◯ Uitgebreid systeem van leerlingbegeleiding
◯ Veel aandacht voor internationalisering
◯ Sciencelab in bètavleugel
◯ Een bloeiende tweetalige afdeling voor havo en vwo
◯ Leerlijn Sport (mavo/havo en havo/vwo-niveau) met 		
		 extra lessen sport (sportoriëntatie) en keuzevak 					
		 Beweging, Sport en Maatschappij in de bovenbouw
◯ Leerlijn Expressie (mavo/havo en havo/vwo-niveau) 			
		 met extra aandacht voor kunst en cultuur
◯ Scholengemeenschap voor mavo, (t)havo, (t)vwo
◯ Ruim 1400 leerlingen en 140 medewerkers
◯ Sporthallen, zwembad en sportvelden bij de school

INFORMATIEAVONDEN
BRUGKLAS
VOOR OUDERS EN LEERLINGEN | INLOOP 19.00 UUR | AANVANG 19.30 UUR

ALGEMEEN
DINSDAG 14 JANUARI 2020
MET O.A. INFORMATIE OVER DE LEERLIJN SPORT EN DE LEERLIJN EXPRESSIE

VAN ALKEMADELAAN 2 | 2171 DH SASSENHEIM | (0252) 243 070
INFO@RIJNLANDSLYCEUM-RLS.NL | WWW.RIJNLANDS.NL

TWEETALIG HAVO EN VWO
DINSDAG 21 JANUARI 2020

JE BENT VAN HARTE WELKOM OP DE OPEN DAG EN DE INFORMATIEAVONDEN
OPEN DAG

WIE ZIJN WIJ?

Misschien denk je: zo’n leuke school als waar ik nu op zit, krijg ik
nooit meer. Wij op het Rijnlands Lyceum Sassenheim willen je
minstens zo’n leuke schooltijd geven. Ben jij een leerling die volgend
jaar naar het mavo, havo of vwo wil gaan? Of wil je misschien
tweetalig vwo of havo gaan doen waarbij je lessen in het Engels
krijgt? Je bent iemand die graag in een fijne omgeving een prachtig
en waardevol diploma wil halen, maar je houdt óók van spannende
en uitdagende activiteiten. Dan zit je bij het Rijnlands Lyceum
Sassenheim helemaal op je plek. Kom naar onze Open Dag op
zaterdag 11 januari 2020 en ontdek het allemaal zelf!

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim zit in een mooi gebouw waar je
snel je weg kunt vinden. Het is lichter en kleurig geworden en in
de gangen zijn mini-leerpleinen en andere werkplekken, zodat je
rustig alleen of in een groepje kunt werken. Natuurlijk kun je daarvoor ook de aula opzoeken of onze bijzondere mediatheek.
De sporthallen, het zwembad en de sportvelden zijn naast de deur.
Wat wil je nog meer? Natuurlijk draait het bij ons om leren, om het
halen van je diploma. We gaan samen met jou rustig aan de slag
om er achter te komen wat je wilt en kunt. Het mooie is, dat we
daar goed in zijn. Onze leerlingen halen hele goede resultaten.
Heel vaak veel beter dan je ooit gedacht had. Toch blijft het op het
Rijnlands niet bij leren alleen. Onze school biedt nog veel meer...

INFORMATIEAVONDEN BRUGKLAS
Aanvang 19.30 uur • Inloop 19.00 uur • Voor ouders en leerlingen

MEDIATHEEK

DINSDAG 14 JANUARI 2020
INFORMATIEAVOND BRUGKLAS ALGEMEEN
Hoe zit het schoolsysteem in elkaar, wat is een mentor, hoe zit het
met de Cito? Op de informatieavond komen deze en nog veel meer
onderwerpen aan bod.
Met informatie over de Leerlijn Sport. Je kunt op het Rijnlands
Lyceum Sassenheim kiezen voor extra uren sport, dan volg je de
Leerlijn Sport. Surfclinic op het strand, survival of bodyboarden: je
kunt eraan meedoen in deze Leerlijn.
SKICLINIC

BASKETBALCLINIC

Tip voor leerlingen: trek sportkl

eding aan!

Kies je voor extra uren kunst en cultuur, dan volg je de Leerlijn
Expressie. Die staat voor zelf film maken, drama, dans, tekenen en
ontwerpen. Deze Leerlijn gaat in alles een stap verder.
CLINIC GRIME

THEATERBEZOEK

WENNEN?
Een nieuwe school, nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten. Aan
zó veel nieuwe dingen moet je wennen. Daarom komen alle brug
klassers al voor de start van het nieuwe jaar een keer bij elkaar.
Dan leer je je klasgenoten en je mentor alvast kennen. Het nieuwe
schooljaar begint direct leuk: met een wenweek! Ook ga je aan de
slag met allerlei bekende én nieuwe vakken. Daarbij krijg je hulp
van je mentor. Hij of zij leert je bijvoorbeeld hoe je het makkelijkste
kunt leren en hoe je je huiswerk moet maken. Als je een vak een
beetje moeilijk vindt of je hebt
WENWEKENPRESENTATIE
door een griepje wat gemist,
dan kun je voor allerlei vakken
extra hulp krijgen. Voor vragen
kun je trouwens ook altijd
terecht bij je peter en meter.
Peters en meters zijn jongens en
meisjes uit de bovenbouw die
je helpen om je weg te vinden
in je nieuwe school.

KRIJG JE ER AL ZIN IN?
DINSDAG 21 JANUARI 2020
INFORMATIEAVOND TWEETALIG HAVO EN TWEETALIG VWO
Voor het thavo-tvwo worden aparte brugklassen gevormd. Veel
lessen zijn in het Engels. Hierdoor leer je de taal snel en goed.
Daarnaast is er veel aandacht voor internationalisering en Europa,
door onlineprojecten met andere landen en uitwisselingen.
FINLAND UITWISSELING

Krijg je al zin in die volgende stap? Kom dan naar onze Open Dag.
Hier ontdek je zelf wat wij allemaal te bieden hebben. Loop door
het gebouw en de aula en snuffel in onze mediatheek. Praat met
docenten of stel vragen aan leerlingen. Ga zelf aan de slag: doe
spannende proefjes bij natuur- en scheikunde, volg een proefles
bij de talen of kruip achter de computer. Vergeet niet je ouders en
vrienden of vriendinnen mee te nemen.
PROEFJES DOEN...

OF ACHTER DE COMPUTER...

