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Een nieuwe start 

De vakantie zit erop. We zijn inmiddels weer vier weken bezig. De start 
van het nieuwe schooljaar is in zijn algemeenheid goed verlopen. De 
brugklassen kenden hun introductie; dat gold ook voor de andere 
leerjaren zoals u verderop kunt lezen. 
 
Aan het begin van het schooljaar weer een aantal opmerkelijke zaken. 
Om te beginnen weer een stukje nieuwbouw, waarover later in dit 
bulletin meer. Op organisatorisch vlak werken we ook dit jaar met 
afdelingen en aan het hoofd hiervan staat een afdelingsleider. Bij het 
volgende item het complete overzicht. Verder is het belangrijk te weten, 
dat alle post digitaal verstuurd wordt en dat alle mededelingen via de 
site verlopen. 

 
Kortom: er staat ons weer een druk jaar te wachten. Zeker is in ieder geval dat iedereen de werkzaamheden met veel 
enthousiasme en in het volste vertrouwen heeft opgepakt.  
 
Organisatie Eijkhagen 

Rector: 

 Jos van Eyk  
Sectordirecteuren: 

 Vmbo en havo:  Margret Hacking 

 Vwo en tto:  Marian Curfs 

 Bedrijfsvoering: Harry Curfs 
Afdelingsleiders: 

 Vmbo:   Maud Debets 

 Onderbouw havo:  Joost Kohl 

 Bovenbouw havo: Susan Schreurs 

 Onderbouw vwo: Nathalie Crapanzano 

 Bovenbouw vwo: Christiane Beaumont 

 Tto:   Monique Kusters 
 
Infoavonden 
 De afgelopen weken zijn we al met  de kennismakings- of infoavonden begonnen. Het 
schema stond ook op de site. Sommige avonden waren druk bezocht. Zo druk zelfs, dat er 
een groepje ouders op de gang stond tijdens het openingswoord. We wisten dat er niet voor 
iedereen zitplaatsen waren en daarom hebben we enkele statafels neergezet. We hopen 
toch dat de volgende keer alle ouders de zaal inlopen en gebruik maken van de statafels. In 
ieder geval excuses voor het ongemak! 
 
Op dit moment moeten er nog twee infoavonden plaatsvinden t.w. de kennismakingsavond 
van 3 havo en 3 (t)vwo op maandag 16 september en de avond van 2 vmbo-t, 2 havo en 2 
vwo op dinsdag 17 september. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Uiteraard bent u als 
ouder weer van harte welkom. Mocht u vragen over deze (of de inmiddels achter de rug 
zijnde) avonden hebben, kunt u altijd contact opnemen met de afdelingsleider, dan wel de mentor  
van uw kind. 
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Reünie Eijkhagen 
In 2013 is het 50 jaar geleden dat in Schaesberg een school is gesticht, die later het Eijkhagen is geworden en intussen 
locatie Eijkhagen van het Charlemagne College in Landgraaf is. Wij zijn daar trots op en willen dit bijzondere feit graag 
vieren. Daarom worden in november 2013 voor alle betrokkenen verschillende activiteiten georganiseerd.  
Op vrijdag 8 november is er ’s avonds een groot leerlingenfeest, op zaterdag 9 november organiseren wij een reünie voor 
alle oud-leerlingen en (oud)-medewerkers en op zondag 10 november zijn ouders, omwonenden en andere 
geïnteresseerden van harte uitgenodigd om van 11.00 tot 15.00 uur te komen frühshoppen. Er zal dan ook een eenmalig 
optreden van een speciaal reünistenkoor en -orkest plaatsvinden. 
Oud-leerlingen kunnen zich via een speciale website www.reunieeijkhagen.nl voor de reünie aanmelden. Dat geldt ook voor 
(oud)-medewerkers en hun partners. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 oktober 2013. Het frühshoppen op zondag 10 november 
is vrij toegankelijk.  
Hoort en zegt het voort! 

 

Inhalen toetsen 
Het duurt niet lang meer of de eerste echte toetsen van dit schooljaar zullen gemaakt moeten worden. Leerlingen die echter 
een toets om een geldige reden niet hebben kunnen meemaken, kunnen dat alsnog op een later tijdstip doen. Voor de 
onderbouw is dat op donderdag gedurende het achtste uur; voor de bovenbouw is dat op vrijdag tijdens het negende uur. 
Duurt een toets langer dan 50 minuten wordt al tijdens het achtste uur gestart. 
 
Leerlingen die toetsen maken volgens het PTA moeten heel goed op het volgende letten. Dit is namelijk een artikel uit het 
PTA-reglement:  
10. Verhindering  
10.1 Indien een kandidaat wegens ziekte of een andere zwaarwegende reden een bepaald onderdeel van het schoolexamen 
niet kan meemaken, dient dit vóór aanvang van de desbetreffende toets aan de afdelingsleider of diens plaatsvervanger te 
worden gemeld. Veelal gebeurt dit telefonisch. Daarnaast dienen de ouders dit  binnen 48 uur schriftelijk te bevestigen.  
Heeft de afmelding niet conform de regels plaatsgevonden, wordt het cijfer 1.0 genoteerd. 
Bij legitieme afwezigheid mag de leerling de gemiste SE toets van de toetsweek inhalen tijdens het eerstvolgende 
herkansingsmoment, waarbij opgemerkt dient te worden dat het vak dat ingehaald wordt niet herkanst kan worden. De 
leerling heeft wel op deze herkansingsdag het recht om een herkansing van een ander vak te doen.   
 
E.e.a. is uitgebreid op de infoavonden voor die klassen met u gecommuniceerd. 
 
Banduren  
Dit schooljaar hebben we voor alle leerjaren en afdelingen een banduur op het rooster staan. Tijdens dit banduur  volgen 
leerlingen een aanbod op maat, respectievelijk naar behoefte.  
 
Tijdens het banduur van de onderbouwklassen wordt er op bepaalde gebieden extra begeleiding aangeboden voor  
leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het aanbod bestaat uit taal, rekenen, bijwerk wiskunde, bijwerk zaakvakken, 
bijwerk talen en studie-uur. Tijdens het banduur is steeds een vakdocent aanwezig, die de leerling kan helpen bij het 
verwerken van de extra leerstof en die vragen kan beantwoorden. 
 
Tot aan de herfstvakantie volgen alle onderbouwleerlingen een vast programma, dat door de school is bepaald. Daarna 
worden de leerlingen die slecht gescoord hebben bij taal en rekenen voor een bepaalde periode ingeschreven voor  het 
banduur taal/rekenen. De andere leerlingen mogen inschrijven voor de bijwerk-/studiegroep naar keuze of worden 

http://www.reunieeijkhagen.nl/


ingeschreven door de vakdocent voor een bepaalde groep. De leerlingen die goed scoren, mogen, maar hoeven niet in te 
schrijven voor het banduur.  
Leerlingen worden regelmatig getest op hun reken- en taalvaardigheden. In overleg met de taal/reken-coördinator zullen 
deze testmomenten voor het hele schooljaar gepland 
worden. Als leerlingen, die ingeschreven waren 
bij taal/rekenen bij het volgende testmoment 
voldoen aan de norm, mogen ze naar de 
studiegroep of naar een ander onderdeel van 
het banduur. 
 
De leerlingen wordt in het banduur van de 
bovenbouw havo/vwo de mogelijkheid geboden 
om onder begeleiding van een vakdocent een 
extra uur te werken aan een vak, waar hij/zij 
extra ondersteuning bij nodig heeft.  
De leerling kan tijdens dit uur ook werken aan 
het profielwerkstuk (5havo/6vwo). Leerlingen 
van 4 vmbo hebben wekelijks één lesuur waarin 
gewerkt wordt aan het sectorwerkstuk. Dit uur 
is bedoeld voor het maken van het 
sectorwerkstuk en/of praktische opdrachten, of 
om rekenvaardigheden bij te spijkeren. 
 
Tot aan de herfstvakantie is het banduur verplicht voor alle leerlingen. Na de herfstvakantie mogen de leerlingen zelf 
inschrijven voor een banduur naar keuze. Het banduur is dan niet meer verplicht, tenzij de docent de leerling inschrijft. De 
leerling die niet hoeft in te schrijven voor een banduur, kan bijvoorbeeld ook in het laboratorium gaan werken, of werken aan 
het excellentieprogramma. 
 
De volgende vakken zijn in het banduur opgenomen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, 
wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Spaans, kunst, economie, management & organisatie. Met de invoering van de 
banduren verwachten we de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, omdat het aanbod is afgestemd op de behoefte van 
de leerling. 
 
Ouderbijdrage  
Komende week  ontvangen de ouders een brief over de vrijwillige ouderbijdrage. De school levert een aantal diensten en 
materialen, die nodig zijn in het kader van goed en veilig onderwijs. Hiervoor wordt ofwel een huurprijs gevraagd, ofwel de 
materialen worden tegen kostprijs aan u aangeboden. 
Net als in voorgaande jaren organiseert de school ook dit jaar weer een aantal extra activiteiten, waarvoor aan u als 
ouder/verzorger een bijdrage wordt gevraagd. Het betreft hier bijvoorbeeld excursies, projectweken, introductiedagen, 
enzovoorts. Voor de activiteiten verder in het schooljaar zult u steeds een specifieke aanvraag krijgen tot een bijdrage. De 
school is van mening, dat deze activiteiten een waardevolle bijdrage leveren aan de bredere ontwikkeling van uw kind. Wij 

stimuleren de kinderen dan ook om hieraan deel te nemen. 
 

Tot slot vraagt de school een bijdrage voor deelname aan bepaalde 
specifieke opleidingen, zoals het tto (tweetalig onderwijs). De 
betaling van deze verplichte bijdrage gebeurt via een aparte 
rekening, die los staat van de schoolnota voor de ouderbijdrage. 
 
De inning van de ouderbijdrages gebeurt via de ‘Overeenkomst 
vrijwillige ouderbijdrage’. De lijst, met activiteiten en diensten en de 
gevraagde bedragen, is samengesteld met goedkeuring van de 
oudergeleding van de Medezeggenschaps Raad. Op deze   
overeenkomst kunt u aankruisen, waar u uw kind aan wenst te laten 
deelnemen. U heeft dus keuzevrijheid. Daar staat tegenover, dat de 
school de vrijheid heeft uw kind uit te sluiten van een activiteit of 
dienst, als u deze niet heeft aangekruist. U wordt in ieder geval 

dringend verzocht om deze overeenkomst te retourneren, ook als u 
geen kruisjes zet bij activiteiten of diensten. 

 
De schoolnota’s worden op maandag 16 september verspreid 
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Nieuwbouw 
Op een paar kleine details na is de interne verbouwing na een intensieve periode van hard werken tijdens de zomervakantie 
gerealiseerd. Het realiseren van de hal en het buitenterrein staan dit schooljaar op de agenda. Als er meer informatie bekend 
is omtrent de exacte data waarop er werkzaamheden plaatsvinden, worden de ouders via de site geïnformeerd. 
 
De introductiedagen 
Ook dit schooljaar weer hebben we tijd gemaakt om leerlingen en mentoren aan het begin van het nieuwe schooljaar kennis 
met elkaar te laten maken. Op 20 augustus volgden alle leerlingen vanaf klas 2 een introductieprogramma. Voor de 
brugklassen nemen we altijd wat meer tijd om de nieuwe situatie te verkennen. Zo werden de eerste lesdagen voor onze 
jongste leerlingen afgewisseld met studielessen en sfeerverbindende activiteiten. De ‘tweetalige’ brugklassers werden in 
Wijlre tijdens het traditionele tto-kamp ingewijd in de geheimen van tweetalig onderwijs. Deze spannende week werd  voor 
alle brugklassen afgesloten met een fantastische barbecue en een spetterend muggenbal. 
 
Openbaar vervoer en verkeersmaatregelen 
De goede bereikbaarheid van onze school is van groot belang. Leerlingen moeten zo veilig mogelijk van huis naar school en 
omgekeerd kunnen reizen. Gelukkig vinden de gemeenten Landgraaf en Kerkrade dat ook en is er regelmatig overleg om 
eventuele knelpunten op te lossen. De gemeente Kerkrade gaat de aansluiting van de Kanariestraat op de Torenstraat 
veiliger maken voor fietsers en de gemeente Landgraaf wil binnenkort een extra voetpad aanleggen langs de Wentholtstraat, 
waardoor leerlingen vanaf de Calslaan veiliger ‘de klim’ naar de Eijkhagenlaan kunnen maken.  

Er is ook overleg met Veolia. Deze onderneming telt alle met bus en trein reizende leerlingen 
en zet indien nodig een extra bus in op het traject van lijn 29 tussen het Oranjeplein in 
Kerkrade en onze school.  

 
Leren reanimeren? Hartstikke goed! 
Elk jaar wordt op een bijzondere wijze aandacht gevraagd voor 
het belang van reanimeren en reanimatieonderwijs in het 
voortgezet onderwijs. Dat gebeurt door een jaarlijks 
terugkerende reanimatie-estafette, die op een middelbare school 
in Limburg wordt gehouden. Dit jaar is onze school gastheer voor 
de ‘8e Reanimatie-estafette’ op 27 september. 
Een deel van de leerlingen heeft reeds een reanimatie training 
gevolgd.Op deze dag zullen alle leerlingen volgens een rooster 
(wordt bekend gemaakt in week 38) ingezet worden bij de 
activiteiten rondom de estafette. Leerlingen nemen deel aan de 
estafette, of worden getraind in reanimeren. Tevens vinden er 
workshops plaats op het gebied van sport en bewegen, anatomie 
van het hart, debatteren met jonge politici over maatschappelijke thema’s en is er een gezondheidsmarkt.  
De estafette start om 9.00 uur en eindigt rond 19.00 uur. Zie ook onze site: banner stichting Reanimatie-estafette Limburg. 
 
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om de estafette te bezoeken, een uurtje te komen reanimeren of mee te debatteren. 
 
Het Charlemagne College als opleidingsschool 

 
Sinds 2001 heeft het Charlemagne College een 
overeenkomst met betrekking tot een 
samenwerkingsproject met de Fontys 
Lerarenopleiding te Sittard. Dit 
samenwerkingsverband is ontstaan in het kader van 
het Educatief Partnerschap, waarin de leergangen 
zich verplicht hebben om meer samen te werken met 
het onderwijsveld. Doel van de samenwerking is een 
betere afstemming van de opleiding op de 
beroepspraktijk en het nauwer betrekken van het 
werkveld als medeopleider bij het opleiden van 
leraren. In de praktijk komt het er op neer dat 
studenten van de leergangen veel en vooral ook 
intensief aan het werk zijn binnen onze school. Wij 
spreken dan ook liever over ‘werkplekleren’ dan over 
‘stagelopen. 
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Op onze locatie is een opleidingsdocent in functie (Karin van Buren). Deze begeleidt de studenten en coördineert de 
vakoverstijgende elementen tijdens de stage. Daarnaast zorgt zij voor de organisatie van de stages binnen de school. Naast 
deze opleidingsdocent zijn er diverse stagebegeleiders (vakdocenten) werkzaam. Zij heten de schoolpracticumdocenten en 
hebben een belangrijke rol in de begeleiding van de student. Zij letten niet alleen op de vakinhoudelijke en vakdidactische 
ontwikkeling van de studenten, maar ook op het omgaan met leerlingen en het klassenmanagement. De Fontys-
contactdocent (Ferun Böttcher) is de begeleider vanuit de lerarenopleiding. Zij legt de verbinding tussen school en opleiding. 
 
Het Charlemagne College voelt zich als Opleidingsschool moreel c.q. maatschappelijk verplicht om nieuwe collega’s te 
begeleiden en op te leiden met het oog op de toekomst. Willen we een evenwichtig en kwalitatief hoogwaardig 
personeelsbestand voor onze leerlingen garanderen, dan zal er geïnvesteerd moeten worden Bovendien kunnen, dankzij de 
inzet van stagiaires, bepaalde secties ondersteund worden doordat begeleiding en extra individuele aandacht voor leerlingen 
beter te organiseren is. Daarbij mag zeker niet onvermeld blijven dat menige voormalige student thans werkzaam is als 
bekwame docent op onze school. 
Mede op basis van jarenlange ervaring vindt het Charlemagne College het van groot belang dat er een deskundig 
stagebeleid gevoerd wordt, dat bijdraagt aan de waarborging van vakbekwame docenten. Alleen op deze manier kan 
kwalitatief goed onderwijs - met het oog op morgen - gecontinueerd worden! 
 
Ziekte van collega’s en vervanging 
Net als in elke organisatie worden er ook op het Charlemagne College wel eens mensen ziek. Soms betreft het een ziekte 
van enkele dagen; soms duurt het helaas wat langer. 
Wanneer het enkele dagen betreft, worden de lessen van deze leerlingen zoveel mogelijk opgevangen door studielessen in 
het OLC en/of verschuivingen in het rooster. Wanneer de ziekte langer duurt, wordt gezocht naar vervanging. Soms lukt dit 
heel snel, maar dat is niet altijd het geval. 
Dit schooljaar werden we meteen geconfronteerd met ziekte van collega’s. Gelukkig zijn we erin geslaagd om vervanging te 
vinden en zullen de meeste lessen vervangen gaan worden. In de meeste gevallen door vaklessen van een vakdocent, 
soms echter ook via een studieles. Het vinden van vervangers voor de tto-lessen is altijd heel moeilijk. Dat betekent dan ook 
concreet dat enkele tto-lessen niet in het Engels gegeven zullen worden; de Engelstalige methode wordt wél gebruikt. 
 
Pauzeplekken 
Om ervoor te zorgen dat alle ruimte in onze school zo efficiënt mogelijk benut wordt, heeft het MT een nieuwe verdeling 
gemaakt: 
Onderbouwkantine voor klas 1, 2 en 3 havo vwo 
Bovenbouwkantine voor klas 3 vmbo, 4 havo, 4 en 5 vwo 
Martinzaal voor alle examenklassen. 
 
De decaan helpt bij het kiezen van sector, profiel en vervolgstudie 
Leerlingen, die een profiel of sector moeten kiezen, krijgen hulp van de decanen van Charlemagne College. Zij begeleiden 
ook leerlingen die een vervolgstudie moeten kiezen. Op Eijkhagen is het decanaat met studieadviseurs gevestigd in het 
kantoor meteen naast de hoofdingang. Vmbo en leerlingen 
van de onderbouw havo/vwo kunnen op dinsdag, 
donderdag en vrijdag bij mevrouw Wieffer terecht. 
Leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo worden 
geholpen door meneer Didden en dat elke werkdag van 
08.30 tot 14.30 uur. Voor de leerling: loop eens binnen als 
je een vraag hebt!  
Samen met de mentoren helpen de decanen om leerlingen 
een sector of profiel te laten kiezen. Daarvoor wordt in klas 
3 de methode Loopbaanverkenner/Profielkiezer gebruikt. In 
klas 4 en 5 wordt de methode Qompas gebruikt om tot een 
keuze voor een vervolgopleiding te komen.  
Om tot een goede keuze te komen, begeleiden de decanen 
de leerlingen ook bij het proefstuderen op de 
vervolgopleidingen. Belangrijk zijn ook de 
voorlichtingsavonden die Charlemagne College 
organiseert. Op 12 en 19 november 2013 komen 
voorlichters van meer dan 50 hbo en wo-
vervolgopleidingen naar Eijkhagen. Leerlingen en ouders 
van klas 3 en hoger van de havo en het vwo zijn van harte 
welkom. Voor onze leerlingen van 4 vmbo organiseren de 
‘ROC’s’ (Regionale OpleidingsCentra) in samenwerking met 
de decanen een voorlichtingsbijeenkomst op locatie. Leerlingen 
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worden t.z.t. over de datum en locatie geïnformeerd. Belangrijk voor de eindexamenleerlingen van 5 havo en 6 vwo was de 
toelichting die de IB-groep op 10 september tijdens de informatieavond over de studiefinanciering heeft gegeven.  
Met vragen kunt u altijd terecht bij mevrouw Wieffer (esm.wieffer@charlemagnecollege.nl) en meneer Didden 
(mfw.didden@charlemagnecollege.nl).  

 
Baby’s 
Al twee keer pril babygeluk in het begin van dit schooljaar. Op vrijdag 30 augustus werd docent geschiedenis Chris Wiesen 

verblijd met de geboorte van dochter Merel (foto links). Zij werd na 
een perfecte bevalling geboren in het ziekenhuis van Sittard en 
mocht samen met moeder Inge dezelfde dag nog naar huis. 
Chris liet verder weten, dat zoon Thijs van 3,5 jaar blij is met zijn 
zusje en al wilde stoeien. De 
kersverse vader meldde ook 
nog enigszins ironisch, dat hij 
niet kon wachten op de 
maanden met de gebroken 
nachten.  
 
Op zaterdag 7 september zag 

Jip Sistermans om 09. 45 uur 
het levenslicht. Jip, het eerste 

kindje van Costel en partner Katja Nyssen, woog bij de geboorte 3200 gram en was 49 
centimeter lang. De blije Costel sms’te schrijver dezes vlak na de geboorte al dat het met 
Katja en zoon Jip prima ging. ‘En met mij ook’ voegde hij er nog aan toe. Even afwachten, 
want de tijd van luiers, flesjes en ’s nachts vaker opstaan is nu pas echt aangebroken. 
 
Huiswerkbegeleiding 
In week 36 zij we van start gegaan met de huiswerkbegeleiding voor de schakelklassen 
(B1a t/m/ B1d). De begeleiding  start om 15.20 uur en duurt tot 16.10 uur. De leerlingen werken 
volgens een vaste werkwijze. Deze staat beschreven in een PowerPoint. Tevens is deze werkwijze besproken op de 
informatieavond van 9 september. Het is van belang dat u deze werkwijze ook thuis hanteert. Kijk regelmatig in de agenda 
van uw kind. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met de mentor. 
 
Fietsen in Op de Kamp 
Ondernemers in winkelcentrum Op de Kamp krijgen van het winkelende publiek heel vaak te horen, dat fietsers in het 
winkelcentrum voor veel overlast zorgen. Ook het feit dat fietsen in het winkelcentrum worden meegenomen en her en der 
voor winkels worden gestald is velen een doorn in het oog. Bovenstaande problematiek is via de ondernemersverenging al 
langer bij de politie bekend. De politie laat weten dat er ook nu verbaliserend zal worden opgetreden. 
 
Vakanties en vrije dagen 2013-2014 
Uiteraard is het handig om te weten wanneer de vakanties vallen, zodat u daar met een mogelijke planning van een lang 

weekend of een vakantie  rekening kunt houden. 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming buiten deze periodes met 
uw kind(eren) op vakantie te gaan. Dus ook niet al één of twee dagen 
eerder vertrekken. Wij kunnen en mogen géén verlof verlenen en zijn als 
school altijd verplicht om alle zogenaamde verdachte absentie te melden 
bij de ambtenaar van de leerplicht.   
 
Herfstvakantie: zaterdag 12 oktober t/m zondag 20 oktober 2013. 
Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014. 
Carnavalsvakantie: zaterdag 1 maart t/m zondag 9 maart 2014. 
Pasen: zondag 20 en maandag 21 april 2014. 
Meivakantie: zaterdag 26 april t/m zondag 11 mei 2014.  
Hemelvaart: donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014   
Pinksteren: zondag 8 en maandag 9 juni 2014. 
Zomervakantie: zaterdag 12 juli t/m zondag 24 augustus 2014. 
 

 
P.S. De vakanties van de basisscholen lopen parallel met die van het voortgezet onderwijs.
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