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Wat hebben 
we in huis?

Schakelklas vmbo-t / havo

Eijkhagen heeft een ijzersterk concept voor 
 leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen 
gebruiken bij hun start in het voortgezet onderwijs: 
de schakelklas vmbo-t / havo.  

Havo / Haco

De havo op het Eijkhagen is gewoon 
een heel goede havo, maar als je op 
zoek bent naar bijzondere extra’s, dan 
zit je bij ons helemaal op je plek met 
het plusprogramma, extra Engels in 
de vorm van Anglia en HaCo (Havisten 
Competent): een programma dat focust 
op de toekomst van leerlingen.

Vwo (atheneum  
en gymnasium)

Voor onze vwo-leerlingen  
zijn er veel uitdagingen in het 
lesprogramma en daarbuiten. 
Een paar kenmerken: plus - 
 programma, uitdagend 
onderwijs, Econasium, Delf, 
Goethe, wetenschappelijke 
oriëntatie (leerlijn 
onderzoeksvaardigheden)  
en proefstuderen.

Tweetalig vwo

Als je kiest voor de tweetalige opleiding, kies je voor een 
uitdagende internationaal gerichte opleiding die verder 
gaat dan alleen extra aandacht en uren Engels: je bereikt 
het near native speaker niveau van Engelse taal en diverse 
internationaal erkende diploma’s.

Internationalisering

Op Eijkhagen streven we er naar 
dat elke leerling van iedere laag in 
aanraking komt met Europese en 
Internationale Oriëntatie (EIO).  
Ofwel tijdens de vaklessen, maar 
zeker ook fysiek via excursies, 
stedenreizen en/of uitwisselingen. 
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Extra ondersteuning

Eijkhagen kent een uitgebreid systeem van begeleiding  
op het gebied van dyslexie, dyscalculie en op het  
sociaal-emotionele vlak dankzij OT (ondersteuningsteam) 
en RT (remedial teaching). 
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Create 
your  
future!
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Veel scholen benadrukken de  
bijzondere activiteiten die ze or - 
ga niseren of de speciale lessen die 
je er kunt volgen. In dat opzicht zijn 
we niet anders dan andere scholen. 
We hebben veel bijzonders te bieden 
– daarover later meer. Maar voor  
ons is het belangrijkste dat we goed 
onderwijs bieden. Daarom lees je 
hier en op andere plekken vaker 
terug dat we ‘gewoon een goede 
school zijn’. Toponderwijs aanbieden 
op een dynamische locatie. Een 
locatie die beschikt over alle hyper-
moderne voorzieningen die nodig 
zijn voor goed en toekomstgericht 
onderwijs. Dat maakt Eijkhagen 
dé school voor de regio.

‘Gewoon een goede school’  
(en toch ook heel bijzonder)
Je weet misschien al welke school-
typen op Eijkhagen te vinden zijn.  
Per schooltype vind je in dit magazine 
praktische informatie en verhalen  
van ervaringsdeskundigen. Hier 
nemen we je alvast even mee op  
onze tour, kriskras langs een aantal 
bijzonderheden die wij te bieden 
hebben. 

Create your future is het motto van  
onze school. Hier bij Eijkhagen staan  
we met beide benen in de dagelijkse 
werkelijkheid. De toekomst is – zeker 
voor brugklassers – nog ver weg. Toch 
zien we onze rol zo dat we op allerlei 
manieren onze leerlingen zich laten 
ontwikkelen zodat ze straks gepokt  
en gemazeld en helemaal klaar zijn  
voor de toekomst. Dat is het mooie  
van een school als Eijkhagen. Kinderen 
onderwijzen, opleiden, verrijken.  
Met nieuwe werelden in aanraking  
laten komen, zichzelf leren kennen en 
hun rol vinden in samenwerking met 
anderen. Een school is zoveel meer  
dan alleen lessen, opdrachten, huiswerk 
en proefwerken. 
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Goede landing in schakelklas
Voor leerling die een extra steuntje in de rug 
kunnen gebruiken hebben we de schakelklas 
vmbo-t/havo. Deze is bedoeld voor leerlingen 
met een duidelijk vmbo-t advies en leerlingen  
bij wie twijfel is tussen havo of vmbo-t.  
Met de schakelklas kunnen leerlingen de keuze 
wat langer uitstellen en krijgen ze de kans zich  
te ontwikkelen en ontplooien. De leerlingen  
van de schakelklas krijgen drie keer per werk 
gratis huiswerkbegeleiding. 

Latijn in de brugklas
Op Eijkhagen krijgen alle vwo-leerlingen Latijn  
in de brugklas. Daardoor kunnen ze na het 
eerste jaar een goede keuze kunnen maken  
voor gymnasium of atheneum. Als je kiest voor 
gymnasium maak je niet alleen kennis met 
Latijn en Grieks (vanaf de 2e klas) maar leer je 
ook veel over de geschiedenis, de filosofie en  
de archeologie van de Grieken en de Romeinen. 

Econasium voor vwo
In het econasium bieden we getalenteerde 
leerlingen in de bovenbouw van het vwo een 
tweejarig programma met belangstelling voor 
economie en bedrijfseconomie. Het programma 
omvat onder meer een serie colleges aan  
Tilburg University om een beeld te krijgen van 
thema’s binnen de economie, de econometrie  
en de bedrijfseconomie. Wanneer de leerlingen  
daarna aan de slag gaan met hun profiel-
werkstuk worden ze ondersteund door 
wetenschappers van diezelfde universiteit.

Extra ondersteuning
Eijkhagen kent een uitgebreid systeem  
van begeleiding op het gebied van dyslexie, 
dyscalculie en op het sociaal-emotionele  
vlak dankzij OT (ondersteuningsteam) en  
RT (remedial teaching). 

Internationalisering
Op Eijkhagen streven we er naar dat elke  
leerling van iedere laag in aanraking komt met 
Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). 
Ofwel tijdens de vaklessen, maar zeker ook 
fysiek via excursies, stedenreizen en/of 
uitwisselingen. 

Internationaal gericht onderwijs:  
tweetalig vwo
Naast het reguliere vwo (atheneum en 
gymnasium) hebben we op Eijkhagen al sinds 
1997 een tweetalig vwo. Tijdens de eerste drie 
leerjaren is minimaal 75% van de lessen in het 
Engels. Natuurlijk gaat het leren van de Engelse 
taal geleidelijk en word je door de docenten 
hierbij goed geholpen. Heb je het tweetalig vwo 
met succes afgerond dan beschik je officieel 
over een near native speaker niveau van de 
Engelse taal en heb je ook internationaal 
erkende diploma’s in the pocket.  

Competente havisten
Een van de bijzonderheden van schooltype  
havo is het programma Havisten Competent, 
kortweg HaCo. In dit programma gaan de 
leerlingen actief aan de slag met hun eigen 
toekomst en oriënteren ze zich op het hbo 
ondermeer door stage te lopen bij een bedrijf. 

Onderzoeksvaardigheden
Om een betere aansluiting te realiseren met 
hbo’s en universiteiten zijn we een aantal jaar 
geleden gestart met het werken aan onder-
zoeksvaardigheden in de vwo klassen. In de 
brugklas komen leerlingen al in aanraking met 
de zes stappen van onderzoek doen. In de 
examenklassen vwo  sluiten ze deze reeks af  
met een meesterproef: het profielwerkstuk.
 

‘Internationale 
activiteiten voor 
elke leerling’

Find out if 
TTO is right 
for you!

Huiswerkbegeleiding

Jip Franken (B1A), Mabel Zuiddam (B1C), 

en Collin Soudant B1C.
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Succes op School (SoS)
Ondanks goede inschatting door de basis - 
school van capaciteiten en vaardigheden  
kunnen er toch omstandigheden zijn waar - 
door hun prestaties worden belemmerd. 
Met de SoS-aanpak zijn we alert op signalen 
en kunnen we zo vroeg mogelijk acties 
onder nemen samen met de leerling, ouders 
en school. We willen voorkomen dat de  
problemen groter worden en we proberen  
de succeskansen te laten toenemen.

Schoolbibliotheek
Geen school zonder schoolbibliotheek. In de 
bibliotheek vind je dat ene boek dat je graag 
zou willen lezen. En als je het niet meteen 
vindt, staat mevrouw Meijer altijd klaar om
 je te helpen zoeken. Zij kent zoveel boeken, ze 
weet precies waar ze over gaan en welke nog 
meer interessant kunnen zijn. In de bibliotheek 
staan boeken over allerlei thema’s: criminaliteit, 
sport, verslaving, vriendschap. Er is voor 
iedereen wel een boek te vinden!

Ondersteuningsteam
Soms hebben leerlingen om uiteenlopende 
redenen, extra zorg of ondersteuning nodig. 
Vanuit het ondersteuningsteam proberen wij 
leerlingen te helpen zodat zij weer lekker in  
hun vel komen te zitten. Ook beschikken we 
over een checkpoint/maatwerkplek: een 
kleinschalige prikkelarme ruimte waarin 
leerlingen tot rust kunnen komen of aan het 
versterken van bepaalde vaardigheden kunnen 
werken. Tevens bieden wij enkele keren per jaar 
een faalangstreductietraining aan.

Hopelijk geeft deze tour een indruk van hoe 
wij gewoon een goede school zijn en tege-
lijkertijd veel bijzonders te bieden hebben. 
In dit magazine komen alle schooltypen voorbij 
en komen leerlingen, docenten en ouders aan 
het woord. We helpen je met veel plezier en 
enthousiasme op weg naar jouw toekomst. 
Met goede mentoren voor alle leerjaren en 
betrokken leraren. Veel leesplezier en succes 
met het maken van jouw keuze!

Ondersteuningsteam 

Van links naar rechts: Anna de Jong (stagiaire), 

Anne Cillikens (leerlingbegeleidster), Brian Gerrits  

(stagiair), Esther Reumkens (Begeleider Passend 

Onderwijs), Chantal Roos (zorgcoördinator) en  

Guus Grootenboer (stagiair).

Cool!

Onderzoeksvaardigheden 

Roel Schroe.

Schoolbibliotheek

Bibliothecaris Irma Meijer 

en docent Nederlands 

Marc Kusters.

Succes op School

Van links naar rechts:  

Anne Cillekens, Joost Kohl  

en Jos van den Boorn.

MT

Van links naar rechts: 

Joost Kohl (afdelingsleider havo onderbouw), 

Daan Schoenmakers (afdelingsleider vmbo-t), 

Christiane Beaumont (afdelingsleider vwo), Anthony 

Heijmans (afdelingsleider (t)vwo) en Susan Schreurs 

(afdelingsleider havo bovenbouw). 
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Charlemagne College Eijkhagen  
heeft een ijzersterk concept voor 
leerlingen die een extra steuntje  
in de rug kunnen gebruiken bij hun 
start in het voortgezet onderwijs:  
de schakelklas vmbo-t / havo. 

Ontplooien en ontwikkelen
De nadruk ligt in deze brugklas op 
structuur, planning en intensieve 
begeleiding. De schakelklas is bedoeld 
voor leerlingen met een duidelijk 
vmbo-t advies en leerlingen bij wie 
twijfel is tussen havo- en vmbo- 
advies. Op deze manier stellen zij  
de keuze nog even uit en krijgen ze  
de kans om zich te ontplooien en 
ontwikkelen. Na de schakelklas 
stappen leerlingen over naar havo  
of vmbo-t. 

Huiswerkbegeleiding
De driehoek ouder, leerling en school 
staat centraal. De mentor speelt 
hierin een belangrijke rol. Er worden 
vaste afspraken gemaakt over 
agenda’s, studielessen op maat,  
een week- en toetsplanner en 
weekevaluaties. Drie dagen per week 
vindt aansluitend aan de reguliere 
lessen huiswerkbegeleiding plaats. 
Vanaf de brugklas krijg je Duits en  

Schakelklas 
vmbo-t / havo  

in klas 4 van het vmbo-t krijg je de 
 mogelijkheid om versterkt Duits te 
volgen en een Goethe-certificaat  
te halen.

Goede aansluiting
De meeste leerlingen vmbo-t op 
Eijkhagen slagen met een extra vak.  
Op onze school ben je verzekerd van een 
persoonlijke benadering en heb je een 
extra uur (banduur) met begeleiding 
voor taal, rekenen en studievaardig-
heden. Met je diploma heb je een 
goede aansluiting op het middelbaar 
beroepsonderwijs, maar er is ook via 
het zogenaamde sterprogramma dat 
vanaf schooljaar 2019-2020 van start 
gaat, een soepele doorstroom mogelijk 
naar de havo. Vanaf klas 3 ga je via ons  
programma gericht op je toekomst 
(loopbaan oriëntatie en -begeleiding) 
aan de slag met de oriëntatie op je 
toekomst. Via stages, speeddaten met 
beroeps beoefenaars en activiteiten in 
samenwerking met het mbo maak je  
een keuze die bij je past! 

‘Onze 
kinderen 
vinden het 
“fijn” om 
naar school 
te gaan.’
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‘Onze 
kinderen 
vinden het 
“fijn” om 
naar school 
te gaan.’

Janine Koolen, moeder van Roman 
(2 TTO gymnasium) en Lucas (4 vwo)

Spannende overstap? 
Eén zoon is via een omweg inge-
stroomd. De samenwerking tussen 
alle partijen is hierbij goed verlopen. 
Vooral het vinden van je plek en  
met plezier naar school gaan zijn 
belangrijk. Onze kinderen vinden het 
‘fijn’ om naar school te gaan.

Waarom Eijkhagen?
Een vriendin van ons adviseerde 
 Eijkhagen. De school is een goede 
 afspiegeling van de maatschappij.

Ervaringen met Eijkhagen?
Wij zijn heel blij. Er zijn veel mogelijk-
heden voor de leerlingen. Als er iets 
is dan wordt je kind goed geholpen  
en gehoord. De plusprojecten zijn  
erg leuk: er zijn kansen en er is ruimte  
om iets met je passie te doen. Ik werk 
voor de studiebegeleiding en heb 
veel contact met leerlingen, dat is 
heel erg leuk. Ik ben ook contactouder  
van mijn kinderen. Er zijn informatie-
avonden en mentoravonden, er is 
altijd een ingang op school om 
geïnformeerd te worden over je kind.

Sterke punten van Eijkhagen
Laagdrempelig, goede communicatie, 
nieuwe ontwikkelingen zoals forma-
tief toetsen worden ingezet. Maar ook 
de activiteitendagen en excursies.

Advies voor ouders van groep 8
Gevoel van ouders moet goed zijn 
bij schoolkeuze, overal gaan kijken 
en gericht kijken al naar gelang de 
behoefte van een kind.

‘Gewoon een goede school’, wordt 
deze slogan waargemaakt?
Het woord ‘gewoon’ in alle facetten,
ja dus! Gewoon = goed = vertrouwd!

Familie  
Koolen



Vind je de 
brugklas ook 
spannend? 

hoeft dus niet!

Boeken kaften

Voorbereiding is het halve 
werk. Gelukkig zijn er 
ontelbare leuke kaft rollen 
te koop. Je hebt zelfs 
rekbare kaften die je alleen 
maar om je boek hoeft te 
trekken. Vraag iemand om 
te helpen als je nog nooit 
boeken hebt gekaft.

De rugzak

Al die zware boeken moeten 
ook ergens in. Een goede, 
stevige rugzak is van groot 
belang. Niet al je boeken 
hoeven er meteen in, maar  
het is wel fijn als er meerdere 
vakken inzitten zodat je je 
boeken en andere spullen 
gescheiden kunt houden. 

Sta open voor  
nieuwe mensen

Boeken gekaft? Tas gevuld? Dan kan het 
grote avontuur beginnen! Zo’n nieuwe 
situatie is voor iedereen spannend en 
iedereen is wel een beetje zenuwachtig. 
Door open en eerlijk te communiceren 
maak je gemakkelijk contact waardoor je 
leuke nieuwe vriendschappen kunt sluiten.

1

Gebruik  
je kluisje

Die heb je niet voor niets. 
Zo heb je altijd de juiste 
spullen bij. Laat er niets in 
liggen wat je thuis nodig 
hebt en neem je gym-
spullen weer mee naar 
huis zodat ze gewassen 
kunnen worden. Elke pauze 
kan je je boeken wisselen 
die je voor het volgende 
blok nodig hebt.

Doe je best

Meer kun je niet doen. Let op in de lessen, hou je aan de 
schoolregels en maak geen ruzie met leraren. Je huiswerk 
doe je het beste door je te houden aan een goede 
planning. Houd ook tijd over voor leuke dingen!

Het brugklasavontuur: het is een nieuwe wereld die je nog 
helemaal mag gaan ontdekken. Met leuke en minder leuke 
kanten, met gekke dingen en bijzondere gewoontes. En voor 
je het weet, kijk je om je heen en zul je merken dat je er 
helemaal thuishoort.

2

4
3

5

10
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10 tips 
voor de nieuwe 
brugpiepers

Schaam je niet

De middelbare school gaat gepaard 
met pubertijd en brengt een hoop 
veranderingen met zich mee. Zowel 
mentaal als lichamelijk. Schaam je 
hier niet voor, want iedereen maakt 
dit mee. Kijk je op tegen de boven-
bouwers? Ook zij zijn ooit brugklasser 
geweest en weten hoe het voelt. 

Accepteer moeilijke  
momenten

Die pubertijd is niet altijd even 
gemakkelijk. Soms kan je gewoon 
balen of een rotdag hebben. Dat 
hoort er gewoon bij. Denk aan iets 
leuks of die iets waar je vrolijk van 
wordt en dat geeft je zo weer 
energie voor een nieuwe start.

Blijf jezelf

Omdat je omgeving verandert betekent het niet 
dat jij óók moet veranderen. Als je je alleen voelt 
en je het idee hebt dat je een buitenstaander 
bent, bedenk je dan maar dat er altijd mensen 
zijn die op jou lijken en die naar je toe zullen   
trekken. Maak je geen zorgen over erbij horen, 
het hebben van genoeg vrienden of van een 
vriendje/vriendinnetje. Zolang je blijft bent wie 
je bent zullen de juiste mensen jou ook vinden.

Heb plezier!

Het belangrijkste: maak vooral 
veel plezier! Misschien ontmoet 
je wel vrienden voor het leven 
en beleef je dingen die je later je 
eigen kinderen navertelt. Geniet 
ervan, je gaat een fantastische 
tijd tegemoet. Beloofd! 

10

Pest niet

Ga niet mee in het groepsge-
drag en laat iedereen in zijn 
waarde. Behandel iedereen 
zoals je zelf ook behandeld 
zou willen worden, hoe cliché 
het ook klinkt. Alleen zo zorg 
je voor een fijne sfeer op 
school waar iedereen zich 
thuis en welkom voelt.

6

7

8

9
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Pepijn

‘We leerden 
in 6 stappen 
een event 
organiseren.’

Pepijn Caumon, leerling 5 havo. 
Heeft deelgenomen aan project  
op Zuyd Hogeschool voor zijn 
profielwerkstuk.

Het project waaraan ik heb meege-
daan was het organiseren van een 
event. Zuyd Hogeschool leerde ons in 
6 stappen een event te organiseren. 
Daarin hebben we onder meer een 
stakeholdermapping gemaakt. We 
volgden colleges en werden gekop-
peld aan een buddy. Na elk college 
werkten we aan opdrachten, ver-
spreid over 3 dagen. In theorie is dan 
je event klaar. Ik moet nu nog het 
verslag naar mijn begeleider sturen, 

dat moet klaar zijn voor februari. In 
het verslag verwerk ik alle elementen: 
alle aspecten, reflecteren, hoe de 
samenwerking is verlopen, time-
management en procesevaluatie.

Ik heb er veel van geleerd: ik ben 
bij een vervolgopleiding geweest,  
heb mogen proeven, kijken, mensen 
leren kennen. Dat geeft een beeld 
voor de toekomst. Het sluit ook goed 
aan op het HaCo-programma. 

Er is nog genoeg te leren. Je kunt 
altijd wel beter je tijd besteden, maar 
ook over de inhoud, je leert altijd.



Havo / HaCo 
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De havo op het Charlemagne College 
Eijkhagen is gewoon een heel goede 
havo, maar als je op zoek bent naar 
bijzondere extra’s, dan zit je bij ons 
helemaal op je plek. 

Op de havo van Eijkhagen kun je 
kiezen voor versterkt Engels (Anglia) 
vanaf havo 2. Vanaf de brugklas 
krijg je Duits (en wie wil kan Duits 
afsluiten met het Goethe-certificaat). 
Verder zorgen we zeker in de brugklas 
voor een persoonlijke benadering: een 
extra uur (banduur) met begeleiding 
voor taal, rekenen en studievaardig-
heden en studielessen.

HaCo
Vanaf de derde klas bieden we het 
programma Havisten Competent of 
kortweg ‘HaCo’ aan. Hierin gaan 
leerlingen actief aan de slag met 
hun eigen toekomst en oriënteren ze 
zich op het hbo. In klas 3 en 4 lopen 
leerlingen stages die hen helpen de 
juiste keuzes te maken.  
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Georgina Flecken, brugklas vmbo-t / havo

Hobby
Paardrijden met veel plezier op manege Galop. 
Zwemmen is ook leuk.

Thuis
Gezin met 3 kinderen, woont in Kerkrade. Op 
de Spoorzoeker gezeten. Ik kom op de fiets 
naar Eijkhagen, 3 kwartier, vertrek om half 8, 
mogelijk met bus in de winter.

Wat vind je in het algemeen van onze 
school? 
Heel leuk, de leraren zijn goed, het is gezellig, 
ze zijn aardig, ik zie niet dat er gepest wordt. 
Onze klas is heel gezellig, leuke leerlingen, fijne 
mentor, vriendelijk, die helpt wanneer het 
nodig is en heeft veel interesse in de kinderen.

Waarom heb je voor onze school gekozen?
Hier voelde ik me meteen thuis: de kleuren,  
men gaat goed met elkaar om, ik vond dat er 
aandacht is om pesten te voorkomen.

Welke tip geef je aan de groep 8 leerlingen?
Zorg voor een grote tas voor alle boeken, begin 
op tijd met alle spullen te kopen, neem het 
kleine trappenhuis, maak je niet te druk want 
alles valt reuze mee!

Grootste verschil met de basisschool?
Lopen tussen de lessen door, de lessen zijn 
korter, voor elk vak een andere docent, veel 
nieuwe kinderen, alles went vanzelf!

Wat wil je later worden/gaan doen?
Veearts. Ik houd van dieren, ik heb twee 
cavia’s: Fleckje en Funske.

Tip voor school
Ga zo door! Ik verheug me om straks 2e klasser 
te zijn.

Georgina

‘Alles went 
vanzelf!’
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Noor Jacobs, 3 vwo

Wat vind je in het algemeen van onze 
school? 
Fijne school waar iedereen kan zijn wie hij of 
zij is. Als je hulp nodig hebt kun je altijd bij 
iemand terecht. Dit jaar zit ik in een klas met 
20 leerlingen.

Waarom heb je voor onze school gekozen?
Voor mij was het duidelijk: ik heb de school 
goed online bekeken en deze school werd door 
veel mensen aangeraden. Daarnaast heb ik 
ook familie op school.

Welke tip geef je aan de groep 8 
leerlingen?
Maak je niet druk over oudere leerlingen en 
klassen. Wees lekker jezelf, doe je niet anders 
voor dan je bent. En vooral: stel vragen in de 
klas als je het niet begrijpt!

Grootste verschil met de basisschool?
Voor elk vak een andere docent, dan weet je 
zeker dat je altijd wel een leuke docent erbij 
hebt.

Wat wil je later worden/gaan doen?
Iets met biologie: ik zou docent biologie willen 
worden voor het speciaal onderwijs of voor 
leerlingen met autisme of een verstandelijke 
beperking. Ik ben goed in uitleggen!

Noor 

‘Stel vragen 
als je het niet 
begrijpt!’
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Meike 
 

Jelle

‘We hebben 
niet veel 
geslapen.’



Lotte

Meike Lugger, Jelle Habets en Lotte Hoogstraten, 
brugklas tweetalig vwo

Introductiekamp - Hoe vond je dit? 
Wat hebben jullie gedaan?
We hebben veel Engels gepraat en spelletjes gedaan. 
Dat Engels praten ging wel goed. Ik kon bijna alles 
verstaan. Als ik het niet verstond zei de docent het 
ook nog in het Nederlands. Je mag het ook altijd 
vragen. We hebben ook nog gewandeld. Het slapen 
op school was heel leuk. Maar we hebben niet veel 
geslapen. Voor het slapen gaan heeft een docent ook 
nog een bed-time story verteld. Dat was heel leuk. 
We waren daarna wel rustig, maar dat duurde maar 
even. Daarna gingen we weer kletsen en rennen door 
de gymzaal. We hebben de nieuwe klasgenoten goed 
leren kennen en zelfs al nieuwe vrienden gemaakt. 
Het was ook fijn dat je de kinderen van de andere 
klas ook al beter leerde kennen. Door deze introductie 
op school hebben we de school ook al goed leren 
kennen en wisten we waar we overal moesten zijn.

Little Victorian - Je hebt 2½ maand les op het 
TTO en al meegedaan aan een Engelstalig 
toneelstuk. Kun je vertellen hoe dat ging?
Het was best wel spannend want we wisten niet 
wat er ging gebeuren. Vooral in het begin, toen we 
allemaal een rol kregen en het toneelstuk aan het 
oefenen waren. De acteurs van het Philias Fogg 
Theatre zorgden ervoor dat je de tekst snel leerde 
en kon onthouden. Na een uurtje oefenen kwam de 
echte voorstelling. Mijn ouders vonden het ook super 
leuk en grappig. Mijn moeder vond het knap dat ik de 
tekst zo goed kon onthouden. Het was wel heel leuk. 

Als je TTO Eijkhagen met een woord moet 
 beschrijven, welk woord kies je dan?
Het lijkt moeilijker dan het is. 
Cool! 
Amazing.
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Amber Bartels, afgestudeerd in 2017,
(t)vwo, profiel natuur & gezondheid

Terugkijken op Eijkhagen
Ik kijk met veel plezier terug. In de eerste klas was 
het even wennen en doorzetten, daarna ging het 
vanzelf. De sfeer was positief, docenten waren 
meelevend, ik heb veel steun gehad. Internationale 
stage en uitwisselingen waren heel leuk en 
leerzaam. Ik heb stage gelopen in Engeland bij een 
bedrijf en bij een gastgezin gewoond. Daar heb ik 
veel geleerd en ben ik vooral zelfstandig geworden.

Nu 
Ik studeer aan de lerarenopleiding voor het vak 
Engels. Ik zit nu in het 3e jaar en loop stage op 
Eijkhagen bij mijn oud-docent mevrouw Odita.  
Het is heel verrassend en gezellig om weer een 
praatje te maken met oud-docenten.

Bijdrage Eijkhagen aan huidige studiesucces
De vertrouwdheid met de Engelse taal heeft  
me een enorme voorsprong gegeven. 
Verder heb ik een positieve werkhouding aangeleerd 
op Eijkhagen; het idee dat je alles aankan. 

Tip
Ga bij zoveel mogelijk scholen kijken en mogelijk 
meelopen. Stel je zo open mogelijk op, kijk de kat uit 
de boom en stel veel vragen.

Thuiswonend
Ik heb nu geen plannen om te vertrekken maar wil 
straks wel op mezelf wonen. Amber

‘Het idee dat je 
alles aankan.’
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Voor onze vwo-leerlingen zijn er veel 
uitdagingen in het lesprogramma en 
daarbuiten. Een paar kenmerken:

- Wij differentiëren in tempo, 
 werkvormen en niveau zodat alle 
leerlingen op een persoonlijke 
 manier benaderd worden. 

- Er is extra aandacht voor talent  
in het plusprogramma. 

- Er is aandacht voor culturele 
activiteiten en excursies naar 
musea.

- Wij organiseren ieder jaar  
een gezellige Avond der Muzen, 
waar leerlingen hun talenten 
kunnen laten zien. 

- Er is leerling participatie bij de 
 organisatie van het onderwijs.

- Mogelijkheid tot het halen van 
 certificaten voor Frans (Delf) en 
Duits (Goethe).

Onderzoeksvaardigheden 
Op het vwo van Eijkhagen worden 
leerlingen gemotiveerd om zich 
optimaal te ontplooien. We stimu-
leren een nieuwsgierige en onder-
zoekende leerhouding. Omdat het 
vwo voor bereidt op wetenschappelijk 
onderwijs zijn we in 2016 begonnen 
met een leerlijn voor onderzoeks-
vaardigheden, van brugklas tot en 
met het profielwerkstuk in het 
examenjaar. De  activiteiten zijn 
vakoverstijgend. We hebben 
de volgende projecten reeds 
 geïmplementeerd:

- De Romeinse stad (Latijn,  
Geschiedenis, Kunst)

- Meten is (z)weten (Lichamelijke 
 Opvoeding, Biologie, Wiskunde)

- Rijk en arm in de regio (Economie, 
Aardrijkskunde, Wiskunde)

- De omtrek van de aarde (Natuur-
kunde, Aardrijkskunde, Wiskunde)

Vwo:
atheneum / 
gymnasium

Latijn in de brugklas
Op Eijkhagen volgen alle vwo- leer-
lingen Latijn in de brugklas, zodat ze 
na het 1e jaar een goede keuze kunnen 
maken voor gymnasium of atheneum. 
Als je kiest voor gymnasium maak je 
niet alleen kennis met Latijn en Grieks 
(vanaf de 2e klas) maar leer je ook veel 
over de geschiedenis, de filosofie en 
de archeologie van de Grieken en de 
Romeinen. Klassieke en culturele 
vorming is een onderdeel van het 
gymnasiumprogramma. We bieden 
ook extra activiteiten zoals een 
bezoek aan het Gallo-Romeins 
Museum in Tongeren, een bezoek  
aan Trier, een scholenproject van  
de universiteit Nijmegen en een 
Rome-reis in de 5e klas.  

Rijk portfolio
Kortom, als gymnasiast ontwikkel je 
een bredere algemene en culturele 
ontwikkeling, heb je een voordeel als 
het gaat om het leren van talen in het 
algemeen en kun je goed analyseren. 
Door al deze extra’s bouw je een rijk 
portfolio op, waardoor je kansen om 
toegelaten te worden op vervolgop-
leidingen alleen maar groter worden.



Robin Velraeds
Brugklas havo / vwo

Wees jezelf, laat je talenten 
zien en geniet van je middel-
bareschooltijd!

Rik Schrijen 
Brugklas havo / vwo

Brugklasleerlingen zijn extra 
nieuwsgierig. Heerlijk om mee 
te werken!

Mariëlle Duijsens
Brugklas vmbo-t / havo

Je hoeft het allemaal niet alleen 
te doen. Op Eijkhagen doen we het 
samen!

Susanne Hellenbrand
Brugklas (t)vwo

Mijn tip: leg in het begin niet te veel 
druk op de resultaten, maar maak eerst 
van je nieuwe school een thuis.

Ger Heijnen
Brugklas havo / vwo

Raak niet meteen in paniek als de cijfers in het begin 
een beetje achter blijven. Het belangrijkste is dat ze 
zich thuis moeten voelen op deze leuke school, dan 
komt de rest meestal ook goed.

20

De brugklas-
mentor

Mark Boumans
Brugklas havo / vwo

Wees niet bang om te vragen, er is altijd iemand 
die je kan helpen. (Mark ontbreekt op de groepsfoto)



Diet Swinkels
Brugklas vmbo-t / havo

Tip voor ouders: laat uw kind (expres) een keer tegen  
de lamp lopen. Hierdoor leert hij of zij zelf weer opstaan. 
(Diet ontbreekt op de groepsfoto)

Frans Bemelmans
Brugklas vwo

Van al die verschilende leerlingen een 
hechte groep smeden. Groepssfeer 
staat absoluut voorop!

Francien Den Teuling
Brugklas vmbo-t / havo

De overgang van basisschool naar 
voortgezet onderwijs zo aangenaam 
mogelijk maken. Kennismaken met 
de school. Aanleren van vaardigheden 
zoals plannen, leren leren, omgang 
met elkaar.

Simone van der Sleen
Brugklas vmbo-t / havo

Mijn tip: koop een wekker, zodat de 
telefoon ‘s avonds niet mee naar boven 
hoeft. Dat komt de nachtrust echt ten 
goede. 

Brenda Kuijpers
Brugklas (t)vwo

Alle uitstapjes en reizen met de klas 
zijn een kersje op de mentoraat-taart. 21

De brugklas-
mentor
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Economische voorsprong
Het econasium biedt getalenteerde 
leerlingen in de bovenbouw van het 
vwo een tweejarig programma dat 
start in januari in de 4e klas en 
 doorloopt tot december in de 6e. 

Het econasium:
- Is bedoeld voor leerlingen die 

bedrijfseconomie en/of economie  
in hun pakket hebben.

- Biedt een extra uitdaging.
- Brengt onderzoeksvaardigheden  

bij die van belang zijn voor veel 
universitaire studies.

- Motiveert voor een vervolgstudie 
- Vergroot de kans van slagen in het 

wetenschappelijk onderwijs.
- Wordt afgesloten met een certificaat 

waarmee de leerling zonder loting 
wordt toegelaten tot Tilburg 
University.

Het programma omvat:
- Bezoeken aan congressen, bedrijven 

en economische instellingen.
- Deelname aan economische en 

bedrijfseconomische simulaties. 
- Een eenjarige cursus statistiek, 

waarin de vraag centraal staat 
wanneer en hoe je conclusies kunt 
trekken uit steekproeven, inclusief 
enkelvoudige en meervoudige 
regressieanalyse en non-para- 
metrische toetsen.

- Een serie colleges aan Tilburg 
University om een beeld te krijgen 
van thema’s binnen de economie, de 
econometrie en de bedrijfseconomie 
en die je leren een profielwerkstuk 
op te zetten. 

Wanneer de leerlingen daarna aan de 
slag gaan met hun profielwerkstuk 
worden ze ondersteund door weten-
schappers van diezelfde universiteit.

Econasium 
voor vwo
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Plus-
projecten

Er zijn altijd leerlingen die naast het 
reguliere programma een extra uit-
daging nodig hebben omdat ze over 
de hele linie of in bepaalde vakken zó 
goed scoren, dat ze niet alle contact-
momenten met de docenten nodig 
hebben om zich de leerstof eigen te 
maken. Aan deze leerlingen worden 
plusprogramma’s aangeboden. 

Talent
De leerlingen die hiervoor in aan-
merking komen, kiezen samen met 
de plus coördinator een onderwerp 
dat aansluit bij hun interesse / talent. 
De leerlingen werken vooral op school 
aan het plusprogramma: Ze mogen 
dan lessen skippen van de vakken 
waar ze goed in zijn. In de vrijge-
komen tijd werken ze aan hun plus-
programma.

Italiaans of Chinees
Zo zijn er leerlingen die een extra 
cursus Engels volgen en deze cursus 
afsluiten met een Cambridge of  
Anglia Certificate. Daarnaast zijn 
er ook leerlingen die starten met 
het  leren van een vreemde taal als 
 Italiaans, Spaans of Chinees. 

Weer een ander is bezig met 
 kwantummechanica of met Game 
Development. Een ander verdiept zich 
in het schrijven van gedichten. De 
keuzes zijn dan ook heel divers.

De pluscoördinator ondersteunt de 
leerlingen en bewaakt de resultaten. 
Tevens brengt hij de leerlingen in 
contact met mensen die de leerling 
inhoudelijk kan ondersteunen bij het 
plus programma. Dit kunnen perso-
neelsleden van school zijn, maar ook 
mensen van buitenaf.

Presentaties
Op het einde van elk schooljaar 
 presenteren de leerlingen hun 
 projecten aan collega’s, familie en 
vrienden. De onderwerpen zijn zeer 
verschillend, maar vertonen een 
 overeenkomst: ze bieden excellente 
leerlingen de kans om zich te verdie-
pen in een vakgebied naar keuze. 
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Robin van Vuuren uit Kerkrade, 
3 havo, 14 jaar

Lekker een muziekje op

Ik maak mijn huiswerk meestal op mijn 
kamer, bij mijn vader en in de woonkamer 
bij mijn moeder. In mijn kamer heb ik een 
rustige plek om te leren en huiswerk te 
maken, alle spulletjes bij de hand, zet lekker 
een muziekje op, als ik iets lekkers vind dan 
neem ik dat erbij. De tijd die ik aan huis-
werk besteed, verschilt per vak. Ik maak 
elke dag huiswerk, ik gebruik hierbij ook een 
laptop. Huiswerk maken is best wel oké 
maar huiswerk leren vind ik wat minder, 
toch lukt het allemaal prima zo!

Mijn hobby’s zijn klassiek ballet een keer 
per week, afspreken en creatief bezig zijn, 
zoals tekenen/schilderen. 

Merlijn Snoeren uit Kerkrade, 
3 havo, 14 jaar

Gezellig in de woonkamer

Ik maak meestal mijn huiswerk in de 
woonkamer. Daar is het gezellig en 
rustig want mijn ouders werken en mijn 
zusje is meestal boven. De hond (Puck) 
zit er ook gezellig bij.

Meestal ga ik eerst met Puck wandelen 
en drink ik iets. Ik maak elke dag huis-
werk, behalve zaterdag - dan voetbal 
ik bij LHC (Laura Hopel combinatie) als 
spits. Maar het liefste zou ik mijn tijd 
vullen met andere dingen: afspreken 
met vriendinnen, shoppen, voetballen 
en zo. Hoe dan ook, het gaat prima zo!

Hoe ziet 
jouw leerplek 
er uit?
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Tijdens de jaren op de middelbare school zet je grote stappen in je ontwikke-
ling. Vergeleken met de basisschool, waar iedereen je kent, kom je in een 
andere wereld terecht. Was het in groep acht nog zo dat je als leerling precies 
wist welke plek je in de klas innam, of je als de clown of de sportheld bekend 
stond, in de brugklas maak je een nieuwe start. 

Dat is natuurlijk spannend, maar die situatie biedt ook veel kansen. Je kunt 
jezelf als het ware een beetje opnieuw uitvinden. In de onderbouw zit je 
meestal ieder jaar met dezelfde leerlingen in een klas. Je kennis groeit op heel 
veel gebieden en je ontdekt dat je een talen- of wiskundeknobbel hebt. 
Misschien ligt je passie meer op het gebied van de creatieve vakken of blijkt 
dat je je toch echt het allerlekkerst op het sportveld voelt. Hoe dan ook, je 
keuze voor een studierichting maak je samen met je vrienden en klasgenoten.

Na de profielkeuze treedt er opnieuw een gewenningsfase op. Bovenbouw-
leerlingen zitten niet langer in de vaste klassen, maar zitten per vak in een 
groep die anders is samengesteld en soms wat groter en dan weer wat kleiner 
uitvalt. En ook dan zul je merken dat je rol op school of in de groep kan 
veranderen. Misschien ga je het studeren serieuzer oppakken of vind je het 
interessant om je met de gang van zaken op school te gaan bemoeien en word 
je lid van de leerlingenraad.

Kortom: op de middelbare school ga je ontdekken dat je je eigen boontjes kunt 
doppen; een individu bent. Dat gaat met vallen en opstaan, maar je wordt er 
wijzer van. 

Voor een docent is het heel speciaal om dat belangrijke proces bij de leerlingen 
te volgen. Je ziet dat sommigen de zoektocht naar wie ze zijn en wat ze willen 
bereiken heel gemakkelijk lijkt af te gaan; anderen hebben behoefte aan 
houvast en begeleiding. Voor docenten is het een mooie, vaak uitdagende 
maar vooral ook dankbare taak om daar af en toe een steentje aan te kunnen 
bijdragen. 

Brigitte
Ortmans
Docent Nederlands

‘Jezelf 
opnieuw 
uitvinden.’

Column



Vraag je je af of je voor gymnasium  
moet kiezen als je later toch geen  
arts wilt worden? Het antwoord is ja! 

Gymnasium heeft je veel te bieden:  
je algemene taalvaardigheid wordt 
beter en je leert analytisch te denken. 
Ook geeft het je een voorsprong in 
grammatica en krijg je een betere 
woordenschat omdat heel veel 
 woorden in de wereldtalen een 
Latijnse en/of Griekse oorsprong 
hebben. Naast Latijn en Grieks 
(vanaf de 2e klas) leer je ook veel over 
de geschiedenis, de filosofie en de 
archeologie van de Grieken en de 
Romeinen. Klassieke en culturele 
vorming is een onderdeel van het 
gymnasium-programma. We bieden 
ook extra activiteiten zoals een 
bezoek aan het Gallo-Romeins 
Museum in Tongeren, een bezoek 
aan Trier, een scholenproject van 
de universiteit Nijmegen en een 
Rome-reis in de 5e klas. De meeste 
gymnasiumleerlingen combineren 
dat overigens met tweetalig! 

Gymnasium

Rijk portfolio
Kortom, als gymnasiast ontwikkel je 
een bredere algemene en culturele 
ontwikkeling, heb je een voordeel als 
het gaat om het leren van talen in het 
algemeen en kun je goed analyseren. 
Door al deze extra’s bouw je een rijk 
portfolio op, waardoor je kansen om 
toegelaten te worden op vervolgop-
leidingen alleen maar groter worden

Atheneum
Kies je niet voor Engels (t-vwo) 
of klassieke talen (gymnasium)? 
Dan hebben we ook een uitstekend 
atheneum!

26
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‘Door 
Grieks en 
Latijn heb  
ik veel taal-
inzicht.’

Noa Kriescher, 5 gymnasium

Waarom heb je gymnasium  
gekozen?
In de brugklas kregen we Latijn van 
meneer Prick. Ik vond dat meteen al 
leuke lessen en het was interessant. 
Niet alleen het taalaspect, maar zeker 
ook het culturele onderdeel kwam in 
de lessen naar voren. Daarom heb ik 
in klas 2 voor gymnasium gekozen.

Wat heb je als gymnasiast  
gedaan wat de atheneum  
leerlingen niet hebben gedaan.
Als gymnasiast heb je ook voordeel 
bij andere talen. De grammatica die 
je leert bij Grieks en Latijn kun je ook 
goed gebruiken bij het leren van een 
andere vreemde taal zoals Engels, 
Frans en Duits. Ook veel woorden die 
bij de MVT (moderne vreemde talen) 
gebruikt worden heb je al geleerd 
bij Latijn/Grieks. Door de geleerde 
grammatica en het geleerde vocabu-
laire heb ik meer taalinzicht gekregen, 
waar ik ook veel profijt van heb bij  
de andere talen; ook bij Nederlands.
Bovendien hebben we op het gymna-
sium diverse interessante excursies, 
zoals bijv. bezoek Thermenmuseum; 
bezoek aan Keulen (oudheidkundig 
museum en bezoek aan de DOM), 
bezoek aan Tongeren (museum en 
ruïne). Wat je tijdens deze excursies 
zag, sloot goed aan bij de lesstof, 
waardoor je dingen nog beter ging 
begrijpen.

Kun je iets vertellen over de  
Rome reis waar je afgelopen jaar 
aan hebt deelgenomen.
In klas 4 ben ik naar Rome geweest. 
Dat was echt geweldig. Deze reis 
werd in de lessen voorbereid en daar 
hebben we zoveel gezien; allemaal 
even indrukwekkend en interessant.
Naast het drukke programma hebben 
we ook heel veel lol gehad.

Waarom zou iedereen die de 
 mogelijkheid heeft voor gym-
nasium moeten kiezen?
Als je gymnasium aankunt en de oud-
heid je interesseert moet je zeker voor 
gymnasium kiezen; je hebt er zoveel 
voordeel van en het is ook een ver-
rijking voor je algemene ontwikkeling.

Is het gymnasium moeilijk?
Ik vind het gymnasium niet moeilijk; 
sommige leerlingen vinden van wel.
Ik heb het ook nooit gezien als iets 
extra’s, maar gewoon als onderdeel 
van het gewone lesprogramma. 

Noa 
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Vijf jaar geleden, met een diploma in mijn hand, liep ik  
de school naar buiten. Na zes jaar was het tijd om afscheid 
te nemen van de middelbare school, van Eijkhagen.  
Op deze school ben ik volwassen geworden. Op deze 
school heb ik geleerd wat het betekent om een stem te 
hebben in de maatschappij. Op deze school heb ik 
hoogtepunten, maar ook dieptepunten meegemaakt. 
Toen wist ik niet, dat ik vier jaar later, weer over dezelfde 
drempel zou  stappen, maar dan als docent.

Na mijn eindexamen volgde ik de lerarenopleiding 
 Nederlands. Ik zei al jaren dat ik leraar wilde worden. 
In eerste instantie op de basisschool, maar naarmate ik 
 ouder werd, bleek dat mijn doelgroep toch meer de 
middelbare scholier is. Toen ik voor mijn laatste jaar een 
stageplaats mocht kiezen, was de keuze snel gemaakt: 
terug naar mijn eigen middelbare school! En dat gebeurde 
ook. Ik kwam in een warm bad. Best raar dat mijn eigen 
docenten ineens mijn collega’s zijn. Maar dat gevoel was 
snel verdwenen. En na het behalen van mijn diploma 
mocht ik blijven werken op Eijkhagen.

Nog steeds hangt er dezelfde sfeer als toen ik vijf jaar 
geleden wegging. Je voelt je welkom. Je telt mee als 
persoon. Docenten luisteren echt naar je. En er is aandacht 
voor talenten. Als je ergens goed in bent, is Eijkhagen hét 
podium om je talent te laten zien en om de eerste stappen 
te zetten in de artiestenwereld. Of het nu later je beroep 
wordt, of dat het je hobby blijft. 

Ik ben blij dat ik op deze school werk, want ik voel  
me thuis. 

Robin
Velraeds
Docent Nederlands

Column

‘Hier ben ik 
volwassen geworden.’ 

‘Zo gauw er een  
stekker aanzit komt 
het bij mij langs.’
Tip voor leerlingen groep 8: op Eijkhagen krijg 
je altijd begeleiding en ondersteuning over alles 
wat met computers te maken heeft. Leerlingen 
zijn altijd welkom bij mij als het gaat over ICT.

Nolan Lemmens, ICT coördinator
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Internationaal gericht onderwijs
Naast het reguliere vwo (atheneum 
en gymnasium) hebben we op 
 Eijk hagen al sinds 1997 een twee- 
talig vwo. Naast het aanbod dat 
beschreven staat bij het vwo, kies je 
bij het tweetalig vwo ook voor een 
internationaal gerichte opleiding die 
verder gaat dan alleen extra aandacht 
en uren voor Engels. Op onze school 
krijg je de eerste drie leerjaren mini-
maal 75% van de lessen in het Engels: 
biology, geography, art & design, 
nature & technology, religious studies, 
history, physical education, econo mics, 
physics, chemistry, maths en social 
studies. 

In die lessen spreken zowel de docent 
als de leerlingen vanaf de eerste  
dag Engels. Bovendien kun je na de 
tweetalige vwo brugklas een keuze 
maken voor tweetalig atheneum of 
tweetalig gymnasium. Natuurlijk gaat 
het leren van de Engelse taal geleide-
lijk en word je door de docenten hier-
bij goed geholpen en ondersteund.

Tweetalig
vwo

Near native speaker niveau
Heb je het tweetalig vwo met succes 
afgerond dan beschik je officieel  
over een near native speaker niveau 
van de Engelse taal en heb je ook 
inter na tionaal erkende diploma’s als 
English Cambridge AS en A level, IB 
English A Language and Literature,  
Global  Perspectives and Research 
Cambridge International AS & A 
level in the  pocket.    

Wil jij reizen naar 
verre landen?

NOYES

Uitblinken in de 
Engelse taal?

NOYES

Ga jij voor het 
beste resultaat?

NOYES

Cool!
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NOYES

Ben jij geïnteresseerd in 
de wereld om je heen?

Hou je van uitdaging?
NOYES

Les krijgen van 
goede docenten in 
bijzondere vakken?

NOYES

En dat alles in 
een fijne sfeer?

NOYES

Yes, 
I think 
so!

Find out if 
TTO is right 
for you!

Ben je nieuwsgierig, 
creatief en talentvol?

NOYES
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Vital Henskens
Docent LO en BSM

Mijn naam is Vital Henkens. Na mijn studie LO aan 
de universiteit van Leuven, werk ik sinds augustus 
2005 op deze fijne, warme en betrokken school als 
docent LO en BSM. Ook help ik als sportcoördinator 
de leerlingen die veel aan sport doen op weg en 
bekijk ik samen met hen hoe ze school en sport het 
beste kunnen combineren. Ik vind het belangrijk 
dat kinderen bewegen. Het moeten niet altijd 
topsporters zijn maar bewegen op je eigen niveau 
zou iedereen moeten kunnen en doen. 

Lotte van der linden
Docent Nederlands

Mijn naam is Lotte van der Linden en ik geef het vak Nederlands op 
deze school. Ik ben zes jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan nu 
vier op Eijkhagen. Sinds dit schooljaar ben ik zelf ook weer begonnen 
met studeren. Zo volg ik de deeltijdopleiding geschiedenis in Sittard. 
Het is weer even wennen om zelf in de schoolbanken te zitten! Wat 
ik belangrijk vind als docent is om in de klas een veilig werkklimaat 
te creëren; waar leerlingen zichzelf kunnen zijn, vragen durven te 
stellen en fouten durven te maken. 

Docenten 
stellen 
zich voor

Davy Kölgen
Docent Aardrijkskunde / 
Levensbeschouwing

Mijn naam is Davy Kölgen en ik werk al 
bijna 20 jaar op deze mooie school. Naast 
mijn taken als docent Aardrijkskunde en 
docent Levensbeschouwing mag ik  
sinds dit schooljaar dhr. Schoenmakers  
assisteren bij het vmbo-t leerjaar 1 en 2. 
Samen met uw kind werken we elke dag 
aan de toekomst. Mijn missie in onder-
wijsland is om van uw kind een kritische 
wereldburger te maken die zelfstandig en 
verantwoord kan functioneren in onze 
maatschappij. 
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Sierk Dauwerse
Docent Natuurkunde

Mijn naam is Sierk Dauwerse. Ik ben docent natuur-
kunde, mentor vwo 3. Als docent natuurkunde 
probeer je telkens op de hoogte te blijven van de 
meeste recente ontwikkelingen op natuurkundig 
gebied. Daarom gaan wij jaarlijks met een aantal 
collega’s (natuurkunde, scheikunde en biologie) 
naar de Nobelprijslezingen. Deze bieden een  
enorme verrijking voor ons vakdocenten en zorgen 
ervoor dat wij op de hoogte blijven van de huidige 
ontwikkelingen in ons vakgebied. Daarnaast ben ik 
ook bezig met mijn master natuurkunde, zodat ik 
straks ook les kan geven aan de bovenbouwklassen.

Mark Boumans
Docent Biologie

Voor basisschoolleerlingen is de overstap naar het 
voortgezet soms spannend of eng. Het is geweldig 
om deze jonge groep enthousiaste leerlingen te 
mogen begeleiden bij hun eerste ervaringen op de 
middelbare school. Het brugklasmentoraat is 
speciaal omdat de leerlingen in een geheel nieuwe 
omgeving komen waarbij ze op zoek gaan naar hun 
eigen identiteit, hierbij kan de mentor hopelijk een 
positieve bijdrage leveren. Wees niet bang om te 
vragen, er is altijd iemand die je kan helpen.
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Deborah Odita
Docent Engels

‘We must teach our children to dream  
with their eyes wide open!1’ What’s more 
important than the dreams of the night?  
The dreams you have with your eyes wide 
open; the dreams you’ve created with the 
knowledge that education gives! Hello 
everyone, my name is Deborah Odita and  
I’ve been an English teacher at Eijkhagen  
for about ten years. It never ceases to amaze 
me how pupils who have had few classes in 
English at primary school, gradually master 
the language, develop self-confidence, 
become open-minded, and use English as  
a tool to make friends around the world.  
Next to teaching English, I’m also a tutor  
and I’m excited to see my pupils embrace  
the discipline, diligence, and determination 
that dreams demand! What could be more 
gratifying than that?

 1 Harry Edwards: https://www.goodreads.com/ 

quotes/161952-we-must-teach-our-children- 

to-dream-with-their-eyes



‘Meneer ik ben er 
echt klaar mee!’

‘Meneer, ik ben er echt klaar mee!’. Een uitspraak die  
je niet snel verwacht uit de mond van een leerling uit 
groep 8 tijdens zijn eerste kennismaking met Eijkhagen.  
En toch was deze zin precies wat ik wilde horen. Laat ik 
kort uitleggen wat er gebeurde. Elk jaar nodigt Eijkhagen 
leerlingen uit groep 8 uit om twee middagen kennis te 
komen maken. In groepjes volgen ze dan 4 lesjes, waarbij 
ik als docent Latijn verantwoordelijk ben voor een korte 
kennismaking met de Griekse en Romeinse goden. 

Nadat ik een korte uitleg heb gegeven over de belang-
rijkste goden en mythes, mogen de leerlingen zelf aan
 de slag. Ik vraag ze zelf een god met eigen kenmerken  
en uiterlijk te tekenen. De creativiteit van onze nieuwe 
leerlingen is ongekend: Wifia, de godin van het overal 
aanwezige internet, Ronaldius, de god van de onmogelijk 
verdedigbare goals! 

Dan, na 45 minuten hard werken, komt er een kreet uit 
een hoekje van het lokaal: ‘Meneer, ik ben er echt klaar 
mee!’.Sommige medeleerlingen kijken geschokt. Dat zég 
je toch niet tijdens de eerste dag op je nieuwe school?  
Ik vraag rustig: ‘Wat bedoel je, Lars?’. ‘Nou meneer, hier 
op school leer je echt leuke dingen. Ik ben echt helemaal 
klaar met de basisschool en klaar voor de middelbare!’  
De medeleerlingen lijken opgelucht… Geen revolutie in 
hun eerste les.

Er komt een nieuwe groep en de zin verdwijnt uit mijn 
geheugen. Dagen, weken, maanden gaan voorbij voordat 
ik me deze les weer herinner en zie wat de middelbare 
school tijd met je doet. Ik sta op de diploma-uitreiking en 
toast met leerlingen uit de zesde klas op hun succesvolle 
examentijd. Ik ga ze missen en ben benieuwd wat ze  
gaan doen. Geneeskunde, social work, technische 
 natuurkunde… Wat een ontwikkeling hebben ze hier 
doorgemaakt! Zijn dit echt dezelfde mensen als de  
groep 8 leerlingen die hier zes jaar geleden bedeesd 
binnen kwamen? Als ik ze aan het eind van de avond  
vraag of ze Eijkhagen zullen missen, is er maar één zin 
nodig om me weer terug te brengen bij die eerste les: 
‘Meneer, bedankt voor alle lessen! Ik wil zo graag  
naar Amsterdam! Eijkhagen was top, maar ik ben er  
echt klaar mee!’

David
Hazen
Docent Latijn
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Ik keer steeds 
weer huiswaarts 
met een goed 
gevoel over 
‘mijn Eijkhagen’.

Je hebt nu veel informatie gekregen over  
onze school. Ons motto is Create your future. 
Op Eijkhagen willen we jou helpen jouw 
toekomstdromen te realiseren. Wij laten je 
zien hoe je over grenzen heen kunt kijken en 
jouw eigen grenzen kunt verleggen. We 
maken je wegwijs in de kansen van de regio, 
Europa en de wereld. We hopen dat je een 
goede indruk hebt gekregen van Eijkhagen. 
Succes met het maken van je schoolkeuze. 
Wie weet tot volgend schooljaar!

Jos van Eyk
Rector

Met de groeten  
van de directie

Directie Eijkhagen 

van links naar rechts: 

Marian Curfs (sectordirecteur (t)vwo) 

Jos van Eyk (rector)

Margret Hacking, (sectordirecteur vmbo-t en havo)

Harry Curfs (sectordirecteur bedrijfsvoering)

Nawoord

In de periode 1971-2010 heb ik met 
veel plezier als leraar economie gewerkt 
op het Eijkhagencollege. Na mijn 
pensionering is de verbondenheid  
met de school altijd gebleven. Elk jaar  
op school is er een bijeenkomst van 
oud-docenten, waar ze door de rector 
worden bijgepraat over de recente 
ontwikkelingen. Rector van Eyk vindt 
deze contacten belangrijk, omdat hij  
‘de roots van Eijkhagen’ wil kennen   
om sturing te kunnen geven aan een 
goede ontwikkeling van de school. 

Toon van de Rijt
Leraar economie 1971-2010
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Gewoon 
een goede 
school!

Eijkhagen Charlemagne College 
Eijkhagenlaan 31 Landgraaf

045 - 531 56 56

www.eijkhagen.nl


