
                                                                                                                                          

 
                                         
 
                                                                                         Landgraaf, augustus 2019 
Aan: de leerlingen van 4 (t)vwo 
 
Beste leerling, 
 
De vakantie zit er alweer bijna op! Dat betekent dat voor jou binnenkort de tweede 
fase op Charlemagne College Eijkhagen van start gaat. Op dinsdag 20 augustus 
verwachten wij jou om 11.00uur op school voor een kennismakingsprogramma met 
de mentor en sluiten we af met een barbecue. 
 
Op woensdag 21 augustus beginnen de lessen. 
 
In de tweede fase gaan we uit van een gemiddelde studielast van 40 uur per week. 
Dat wil zeggen dat de gemiddelde leerling die tijd nodig heeft om met succes de 
opleiding te voltooien. In de afgelopen schooljaren zijn er een paar enquêtes 
gehouden onder de leerlingen in de vierde klas. Daaruit is gebleken dat de meeste 
leerlingen in de eerste helft van het jaar niet aan de genoemde 40 uren toekwamen. 
In april, na de derde rapportage, bleek echter dat het merendeel toch dicht in de 
buurt kwam. In de laatste maanden van het schooljaar hadden velen zelfs nog méér 
tijd nodig om alle proefwerken te kunnen voorbereiden, praktische opdrachten en 
werkstukken af te krijgen, leesverslagen tijdig in te leveren.  
 
Trek uit het bovenstaande voor jezelf de juiste conclusie. Plan je werk zorgvuldig. 
Studeren, zeker in de tweede fase, betekent een actieve studiehouding aannemen!  
 
Mochten er komend schooljaar problemen ontstaan, of heb je vragen, kom dan 
gerust even langs. Vaak zijn dingen waar je mee zit of waaraan je je ergert binnen de 
kortste keren opgelost. 
 
Tenslotte willen wij je heel veel succes wensen in klas 4. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mevr. C. Beaumont, afdelingsleider 4 vwo 
Dhr. A. Heijmans, afdelingsleider 4 tvwo 
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