SCIENCE

LEERLIJN EXPRESSIE

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

LEERLIJN SPORT

gedifferentieerd onderwijs, masterclasses en heterogene 			

INTERNATIONALISERING

UITNODIGING
INFORMATIEAVONDEN
BRUGKLAS

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

LAPTOPS

TWEETALIG HAVO-VWO

◯ Scholengemeenschap voor mavo, (t)havo, (t)vwo
◯ Ruim 1400 leerlingen en 140 medewerkers
◯ Sporthallen, zwembad en sportvelden bij de school

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

LEERLIJN SPORT

LEERLIJN EXPRESSIE

TWEETALIG ONDERWIJS

Dinsdag 14 januari 2020
Aanvang 19.30 uur, inloop 19.00 uur

Dinsdag 14 januari 2020
Aanvang 19.30 uur, inloop 19.00 uur

Dinsdag 21 januari 2020
Aanvang 19.30 uur, inloop 19.00 uur

De Leerlijn Sport is onze sportieve richting. Naast het leren
voor de vakken die je in andere klassen ook krijgt, neemt sport
een belangrijke plaats in. In de Leerlijn Sport krijg je lessen
sportoriëntatie. Daarnaast zijn er ook sportactiviteiten buiten
de gewone lestijd. Veel kinderen vinden sport fantastisch om
mee bezig te zijn.
eding aan!
Tip voor leerlingen: trek sportkl

Tekenen op een tekenblaadje? Welnee een levensgroot
schilderij! Drama en dans en op excursie. Film kijken én zelf
film maken natuurlijk. De Leerlijn Expressie gaat in alles één
stap, nee, twéé stappen verder. Kan jij niet wachten om die
stappen te zetten, dan is de Leerlijn Expressie zeker iets voor
jou!!!

Tweetalig onderwijs betekent dat veel vakken in het Engels
worden gegeven. Hierdoor leer je die taal snel en goed.
Daarnaast is er veel aandacht voor internationalisering
en Europa, door onlineprojecten met andere landen en
uitwisselingen.
Zo word je wereldwijs!

CLINIC GRIME

PICKNICK BIJ HOUSE OF PARLIAMENT

THEATERBEZOEK

PROJECTEN OP HET LEERPLEIN

BASKETBALCLINIC

ARCHERY TAG

