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Ontdek je talent



Wat kun je op de  
open dag doen?
• Maak een praatje met leerlingen en docenten
• Neem een kijkje in de vaklokalen
• Doe mee met een paar lesjes
• Loop lekker rond om de sfeer te proeven
• Maak tandpasta in het scheikundelokaal
• Bewonder ons nieuwe sciencelab 
•  Trek een sprintje in onze sporthal en  

gymzalen of probeer de klimwand 
• Bezoek onze aula met twee grote podia

Rijnlands Lyceum Oegstgeest 
HET RIJNLANDS LYCEUM OEGSTGEEST WORDT OOK WEL HET RLO OF HET ‘RIJNLANDS’ 
GENOEMD. HET IS EEN SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR HAVO, ATHENEUM EN 
GYMNASIUM. WE HEBBEN OOK EEN TWEETALIG ATHENEUM EN GYMNASIUM. ONZE 
LEERLINGEN KOMEN NIET ALLEEN UIT OEGSTGEEST, MAAR BIJVOORBEELD OOK 
UIT VOORHOUT, NOORDWIJK, RIJNSBURG, KATWIJK EN LEIDEN. WE ZIJN OOK EEN 
INTERNATIONALE SCHOOL MET LEERLINGEN VAN OVER DE HELE WERELD.

Check ons online
Wil je alvast een indruk 
krijgen van onze leuke 
school en de sfeer?
Kijk dan op www.rlo.nl

Open dag
Ben je benieuwd en wil je een 
kijkje komen nemen? Bezoek 
dan onze OPEN DAG!  
Je bent samen met je 
ouders van harte welkom op 
zaterdag 22 januari 2022, 
10.00-14.00 uur

We hebben nog  
meer kennismakings- 
momenten!
Informatieavond voor ouders op  

17 januari 2022

Minilesjes havo/vwo voor leerlingen van 

groep 8 op woensdag 26 januari 2022

Minilesjes  tweetalig vwo voor 

 leerlingen van groep 8 op woensdag  

2 februari 2022



Over RLO

Ons aanbod
  Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest  

biedt de volgende opleidingen:
•  havo
•  vwo - atheneum en gymnasium
•  tweetalig vwo - atheneum en 

 gymnasium

Over deze opleidingen lees je meer op 
de volgende pagina’s.

Wist je dat? 
RLO heeft een  
75-minutenrooster
Leuk om te weten; de lessen op het 
RLO duren 75 minuten. Er zijn dus 
minder lessen op een dag dan op 
de meeste scholen. En dat betekent 
minder boeken mee en voor 
minder vakken huiswerk maken! 
Dat is wel zo fijn… 

1 brugklas havo-vwo 1 brugklas tweetalig vwo

2 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 atheneum 2 gymnasium

3 havo 3 atheneum 3 gymnasium 3 atheneum 3 gymnasium

4 havo 4 atheneum 4 gymnasium 4 atheneum 4 gymnasium

5 havo 5 atheneum 5 gymnasium 5 atheneum 5 gymnasium

6 atheneum 6 gymnasium 6 atheneum 6 gymnasium



Over de havo
Na de brugklas havo-vwo kun je doorstromen naar 2 havo. 
Onze havo is klein en heeft een hechte groep leerlingen. 
Hier ontstaan vriendschappen voor het leven! Ook is er 
een duidelijke structuur voor iedereen, mét ruimte voor 
jouw eigen keuzes. Er is veel persoonlijk contact met je 
 docenten; vooral met je mentor. Zij nemen echt de tijd 
voor jou. De kracht van onze havo zit ‘m in de veilige sfeer: 
het is een plek waar je kunt groeien. 

In de onderbouw volg je Art Studio, Bèta 
Studio en Sport Studio. Ook loop je een 
stage die je zelf mag bepalen. En kies jij 
ervoor om Spaans te leren? Muy bueno! 
In de bovenbouw is er een grote vrijheid 
in de keuze van vakken. Je kunt zelfs 
eindexamen doen in muziek, informa-
tica of tekenen! Je leert op de havo ook 
hoe je een onderneming kunt starten.
Na de havo gaan leerlingen naar het 
hbo of naar het vwo op onze school.

Ontdek de havo  
op het RLO!

Op onze havo is er een fijne sfeer.  
Je krijgt veel aandacht van je docenten 

en mentor. Je maakt makkelijk vrienden.  
Onze havo is super!



Over het vwo
Op ons vwo kun je atheneum of gymnasium doen.  
Het vwo is een zesjarige opleiding en bereidt je voor op  
een studie aan de universiteit. 

Ontdek het vwo 
op het RLO!

Op het vwo kan je echt de diepte in.  
Je mag veel zelf bepalen, je krijgt een 

eigen mentor die jou kan helpen bij het 
maken van je keuzes.  

Op ons vwo vinden we niet alleen kennis, 

maar ook vaardigheden heel belangrijk. 

In de onderbouw leer je daarom heel veel 

over waar jij goed in bent, en wat je nog 

zou willen verbeteren. Denk daarbij o.a. 

aan schrijven, presenteren en digitale 

vaardigheden. Ook loop je een driedaagse 

stage om je te helpen bij het kiezen van je 

profiel in de bovenbouw. Je sluit de onder-

bouw af met de Meesterproef: een groot 

onderzoek dat je helemaal zelf mag doen! 

In de bovenbouw kan je veel verschillende 

vakken kiezen, er is meer mogelijk dan op 

veel andere scholen. Je kunt bijvoorbeeld 

Spaans leren, informatica en wiskunde D 

volgen én versneld examen doen. 



Over het tto
Tto staat voor tweetalig onderwijs, namelijk in 
het Nederlands en het Engels. Ons tto is een 
vwo-opleiding waarbij je heel goed Engels leert 
lezen, spreken en schrijven. Daarnaast is wereld-
burgerschap heel belangrijk; je oriënteert je 
internationaal tijdens lessen, projecten, excursies, 
reizen en uitwisselingen. Op het RLO kun je tto 
zelfs combineren met het gymnasium.

Ontdek het tto 
op het RLO!

Je leert over de wereld en hoe je 
daar als wereldburger samenleeft. 
Je werkt samen met klasgenoten 
en leerlingen van scholen uit het 
buitenland. En je leert natuurlijk 

ontzettend goed Engels!

Je begint in een tto-vwo-brugklas. In de 

eerste week krijg je een Immersion Course 

English: je leert het classroom English dat 

je nodig hebt om de Engelstalige lessen 

te kunnen volgen. Je hoeft dus niet al 

heel goed Engels te spreken, want dat 

leer je bij ons! De ervaring leert dat het 

voor veel leerlingen even wennen is, 

maar al gauw is het voor iedereen 

business as usual!

In de bovenbouw krijg je de extra vakken 

Global Studies en European Studies en 

loop je een Engelstalige stage. Je sluit je 

tto-opleiding af met International 

Baccalaureate English.



Over het 
gymnasium
Op het RLO kun je na de eerste klas kiezen voor 
het gymnasium. Op het gymnasium krijg je de 
vakken Grieks en Latijn. Bij deze twee vakken leer 
je niet alleen over de taal, maar ook over de 
cultuur, de verhalen en de geschiedenis van de 
Grieken en de Romeinen. Daarnaast leer je 
puzzelen en analyseren. Dat heb je nodig om 
goed te kunnen vertalen. Hierdoor zijn Grieks en 
Latijn ook heel geschikt voor liefhebbers van 
wiskunde en andere bètavakken.

Of je gymnasium kan doen, hangt af van 
hoe het gaat in de brugklas. Het staat dus 
los van je basisschooladvies. Bij ons kun je 
na ieder jaar besluiten om over te stappen 
naar het atheneum. Je kunt dus eventueel 
stoppen met gymnasium zonder van school 
te hoeven veranderen. Dat is wel zo fijn! 

Ontdek het 
gymnasium op  

het RLO!
In de brugklas maak je kennis met 
de klassieke talen. Daarna beslis je 
of je gymnasium wilt doen. Je kunt 
het gymnasium zelfs combineren 

met tweetalig onderwijs. En de 
ervaringen van de Romereis in de 
vijfde klas: die neem je natuurlijk 

voor de rest van je leven mee!



Word een echte wereldburger op ons tto

Vind je weg naar  Rome op ons gymnasium

Geniet van je eigen creativiteit  in onze Art Studio

Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Apollolaan 1
2341 BA 
Oegstgeest

Postbus 61
2340 AB Oegstgeest
www.rlo.nl

Inschrijven?
Doe het voor 

15 maart 2022!
www.rlo.nl

Ben jij klaar voor de  
middelbareschooltijd 
van je leven?!

Tot ziens op 
het Rijnlands!

Laat je mentor jou verder helpen

Ontdek jezelf als wetenschapper  
in onze Bèta Studio

Betover je publiek met je muziek

Speel de sterren van de hemel  
in onze musicals

Ga met ons mee op reis

Daag jezelf uit in onze Sport Studio


