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Een nieuwe start 
De vakantie zit erop. We zijn inmiddels al 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 een aantal foto‟s over de nieuwbouw. 
Verder werken we op organisatorisch vlak ook dit jaar met afdelingen en aan het hoofd hiervan staat een afdelingsleider. 
Ook 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 twee weken zijn we al met de kennismakings- of infoavonden bezig 
geweest. Het schema stond ook op de site. Op dit moment moeten er nog 
twee infoavonden plaatsvinden t.w. de avond van 3 havo en 3 (t)vwo op 
maandag 22 september en de avond van 2 vmbo-t, 2 havo en 2 vwo (geen tto) 
op dinsdag 23 september. Beide avonden beginnen om 19.00 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.  
Denkt u er a.u.b. ook aan dat u de aanvulling op balans- dan wel 
reflectieverslag naar de mentor mailt, zodat deze uw kind dit schooljaar zo 
goed mogelijk kan begeleiden.  
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Verbouwing 
De verbouwing van de school is zo goed als voltooid. Nu de buitenkant nog en met name de groenvoorziening die nog onder 
handen genomen moet worden. Er is inmiddels een nieuwe leerlingeningang gerealiseerd en ook de conciërgeloge is daar 
naar toe verhuisd. Onderstaande foto‟s geven een impressie.  

               Leerlingeningang  
 
 

De grote hal 
 
                                 

                               Conciërgeloge 

Doorgang naar de 
onderbouwkantine 
 

 

 
Verbindings-
corridor tussen 
boven- en 
onderbouw-
kantine 
 



Cito volgsysteem voortgezet onderwijs, toets 0 t/m 3 
Om meer informatie over het niveau van onze leerlingen te krijgen, hebben we met ingang van dit schooljaar het Cito 
Volgsysteem voor het voortgezet onderwijs geïntroduceerd. Met dit systeem kunnen de prestaties van de leerlingen in de 
onderbouw op kernvaardigheden gemeten worden. De resultaten van onze leerlingen kunnen via dit systeem vergeleken 
worden met landelijke normen. In de rapportage worden de prestaties van de leerlingen vergeleken met de gemiddelde 
prestaties op het niveau van de toets, één niveau lager en één niveau hoger. De kwaliteit van ons onderwijs wordt in kaart 
gebracht en de resultaten kunnen ons bij de indeling van de groepen tijdens het banduur en bij de advisering aan het eind 
van het schooljaar ondersteunen. 
De toetsen zijn beschikbaar voor vmbo-t en voor havo/vwo. 
De resultaten worden verwerkt in een internetrapportage, ouders ontvangen de rapportage via school. 
In de toetsen zijn de volgende vaardigheden opgenomen: 

 Nederlands leesvaardigheid;  

 Nederlands woordenschat; 

 taalverzorging;  

 Engels leesvaardigheid; 

 Engels woordenschat (in Toets 0 en Toets 1); 

 rekenen/wiskunde.  
Afgelopen week zijn de brugklasleerlingen gestart met de Cito-toetsen. Voor de herfstvakantie wordt de 0-toets (bestaande 
uit acht toetsen) afgenomen, vier in het banduur en vier op een willekeurig moment in het rooster. De leerlingen hoeven zich 
niet op deze toetsen voor te bereiden. Vóór de herfstvakantie wordt er een moment georganiseerd, waarop eventuele 
afwezigen tijdens de toets de gemiste werken kunnen inhalen. Voor dyslectische leerlingen die met Kurzweil werken, is een 
Kurzweil-versie beschikbaar. 
Toets 1 wordt afgenomen in de maand april. 
Meer informatie treft u aan in de bijlage bij deze eerste Nieuwsbrief Ouders. 
 

OuderAdviesRaad 
Sinds begin januari 2010 heeft onze school een OuderAdviesRaad (OAR). De OAR bestaat uit een groep ouders die het 
interessant en leuk vindt om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school. Deze ouders adviseren de schoolleiding 
gevraagd en ongevraagd over vele onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor de leerlingen en/of hun ouders.  
U treft informatie over de OAR op onze site onder SPOTLIGHT aan.  
Binnenkort ontvangt u een aparte nieuwsbrief van de OAR naar aanleiding van de eerste vergadering op 15 september. 
 

Voor altijd oorlogskinderen 
Afgelopen schooljaar heeft Unicef een aantal gastsprekers de leerlingen van de bovenbouw iets laten vertellen over kinderen 
en oorlog. Sprekers die vooral hun eigen ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog hebben verteld. Nu zullen voormalige 
onderduikers en een ex-gedetineerde, die in Indonesië gevangen heeft gezeten, hun verhaal komen doen in de ouderbouw. 
Dit allemaal in het kader van ‘70 jaar bevrijding van Limburg’. 
Op maandag 8 september is de eerste gastspreker bij ons op 
school geweest. Herman Polak was de persoon die onze 
leerlingen met zijn boeiende verhaal over oorlogskinderen heel 
gemakkelijk stil kreeg.  
De regionale zender L1 heeft hier zelfs op dinsdag 9 
september verslag van gedaan. Als u dit ook een keer wil zien, klik dan op onderstaande link. 
http://www.l1.nl/video/leerlingen-charlemagnecollege-herdenken-oorlog-9-sep-2014 
 

Zorg & Ondersteuning 
Ons team Zorg & Ondersteuning wordt dit schooljaar versterkt door een aantal stagiaires, die inzetbaar zijn op verschillende 
gebieden. De aandachtspunten voor dit schooljaar liggen op het gebied van verzuimproblematiek (sturen op vermindering en 
doorbreken van langdurig verzuim), versterken van de rol van de mentor en docententeam in samenwerking met de 
Ondersteuner Speciale Onderwijsbehoeften en de implementatie van Passend Onderwijs. 
Meer informatie over Zorg & Ondersteuning treft u aan op onze site onder SPOTLIGHT/zorgteam. 

 
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 dinsdag én 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 krijgen van hun docent te horen wanneer de achterstallige toets moet worden ingehaald en zij zijn verplicht aan 
die oproep gehoor te geven.  
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Leerlingen die toetsen maken volgens het PTA moeten heel goed op het volgende letten. Onderstaande 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. 

 
Samenwerkingsverband gemeente Landgraaf en sectie LO 
Net als voorgaande jaren zet de gemeente Landgraaf via het uitvoeringsprogramma sport 2010-2014 NASB-middelen in 
voor sportoriëntatie op het voortgezet onderwijs op Eijkhagen. Het doel van de gemeente en sectie l.o. is om op deze manier 
de jeugd van Landgraaf in contact te brengen en te houden met alle sportaanbieders in deze regio.   
Het gaat om een subsidie van €9.000,-  die de sectie op vier kernpunten zal inzetten: 
1) Sportoriëntatie havo 5 en vwo 6. 
2) Sportoriëntatie vmbo 4. 
3) Sportclinics / sportdagen voor de niet-examenklassen. 
4) Bsm-activiteiten. 
De sectie l.o. is ontzettend blij met de steun van de gemeente, die het zodoende mogelijk maakt om extra 
bewegingsactiviteiten op school aan te bieden én een extra impuls aan het bewegingsonderwijs te geven.  
 

Banduren  
Voor alle leerlingen en afdelingen hebben we, identiek aan afgelopen schooljaar,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 hieraan behoefte 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 docent kan de leerling helpen bij het 
verwerken van de extra leerstof en deze kan vragen beantwoorden. 
 
Tot aan de herfstvakantie volgen alle onderbouwleerlingen een vast programma, dat door de school is bepaald. In deze 
periode maken de brugklassen ook de 0-toets van de Cito-toetsen voor het voortgezet onderwijs. Ook de tweede en derde 
klassen maken in deze periode een taal- en rekentoets, die mogelijk bepalend is voor het verdere programma van de 
banduren dit schooljaar. 
Vanaf de herfstvakantie worden de leerlingen die onvoldoende gescoord hebben bij taal en rekenen voor een bepaalde 
periode ingeschreven voor  het banduur taal/rekenen. In verband met de verplichte rekentoets volgend schooljaar wordt er 
extra aandacht besteed aan rekenen voor de leerlingen van 3 vmbo-tl. 
De andere leerlingen worden door de mentor ingeschreven voor de bijwerk-/studiegroep naar keuze of worden ingeschreven 
door de vakdocent voor een bepaald vak.  
 
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 voor een vak, waar hij/zij extra ondersteuning bij nodig heeft. Leerlingen die bij de 
overgang minder goed scoorden voor een bepaald vak, zijn tot aan de herfstvakantie verplicht ingeschreven bij het banduur 
van dat vak.  
Tijdens het banduur kunnen leerlingen aan de vakdocent gerichte vragen stellen en wordt leerstof nogmaals uitgelegd. 
Andere leerlingen mogen natuurlijk ook inschrijven voor de banduren. Elke week kan de leerling een keuze maken uit 
diverse vakken die in het banduur worden aangeboden. Inschrijving gebeurt middels de digitale leeromgeving.  
Na de herfstvakantie is het banduur niet meer verplicht, tenzij de vakdocent de leerling inschrijft. De leerling die geen 
banduur hoeft/wenst te volgen, kan tijdens dit uur ook werken in het laboratorium, aan het profielwerkstuk of werken aan het 
excellentieprogramma.  
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. 
De volgende vakken zijn in het banduur opgenomen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, 
wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Spaans, kunst, economie, management & organisatie. Met 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 diensten en materialen, die 
nodig zijn in het kader van goed en veilig onderwijs. Hiervoor wordt ofwel een huurprijs gevraagd, ofwel de materialen 
worden u tegen kostprijs 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 voor 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. 

 

Pauzeplekken 
-  Bij mooi weer:  - buiten.  
-  Bij slecht weer: - de onderbouwkantine, nieuwe hal voor de klassen 1, 2, en 3 havo/vwo; 

- de bovenbouwkantine voor de klassen 3 vmbo, 4 havo, 4 en 5 vwo; 
- de Martinzaal voor 4 vmbo, 5 havo en 6 vwo. 

Tijdens de pauzes mogen alleen de examenklassen zich op laag 2 (Martinzaal) bevinden. 
Alle andere leerlingen zijn op laag 1. 
De leerling maakt alleen gebruik van de kluisjes tijdens de eerste en tweede pauze, dus niet tijdens de leswisseling. De 
directie is bevoegd in bepaalde situaties om de kluisjes te onderzoeken. Laat waardevolle spullen thuis. De school kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendom van de leerling.  

 
Introductie  
Op een zeer natte dinsdag 26 augustus ontvingen alle mentoren hun klassen voor het introductieprogramma. Alle klassen 

maakten kennis met hun mentor, waarna er een informatief, 
maar ook ontspannend programma de revue passeerde.  
Na het informatieve gedeelte was er een luxe BBQ voor 
700 leerlingen uit de bovenbouw. Slager Vanthoor uit 
Eijgelshoven wist met zijn medewerkers ondanks de regen 
een lach op alle gezichten te toveren.  
De tto-brugklasleerlingen verbleven twee dagen in Villa 
Eijkhold te Heerlen, waar met hulp van tto-docenten een 
Engelstalig programma werd gevolgd. ‟s Avonds was er de 
Charlemagne‟s Got Talent show. Ook werd, samen met de 
vwo-brugklas, het Thermenmuseum bezocht. De overige 
brugklassen volgden het introductie programma op school. 
Op donderdag stond de druk bezochte brugklasdisco op 
het programma en op vrijdag werd de week met een 
gezamenlijke sportieve activiteit afgesloten. 
Door de aanhoudende regen viel een gedeelte van het 

programma voor de leerjaren 2 en 3 letterlijk in het water. 
De speur/wandeltocht en het bezoek aan de rodelbaan van Snowworld konden niet voor alle klassen doorgaan. Maar dit zit 
echter nog steeds in het vat……. 
Al met al mogen we constateren dat het introductieprogramma ondanks de hevige wateroverlast goed verlopen is en dat 
onze leerlingen weer met frisse moed aan het nieuwe schooljaar zijn begonnen. 
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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. 
 
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 Eijkhagen CMC wel eens mensen ziek. Soms betreft het 
een ziekte van enkele dagen; soms duurt het helaas wat langer. 
Als het enkele dagen betreft, worden de lessen van deze leerlingen zoveel mogelijk opgevangen door 
studielessen in het OLC en/of verschuivingen in het rooster. Als de ziekte langer duurt, wordt gezocht 
naar vervanging. Soms lukt dit heel snel, maar dat is niet altijd het geval. Er zal in ieder geval altijd naar 
een adequate oplossing worden gezocht. 
 

Cultura Nova 2014 
Op vrijdag 29 augustus, in de eerste schoolweek van schooljaar 
2014/2015, zijn veel leerlingen uit de bovenbouw gezellig met elkaar 
op stap geweest om de opening van Cultura Nova in Heerlen bij te 
wonen. Dit was tevens de eerste huiswerkopdracht voor het vak 
CKV. Knotsgezellig en nuttig straks voor een deel van hun verslag.  
Een Franse theatergroep verzorgde de opening van het culturele 
festival. Er was vuurwerk en er waren vuurbeeldhouwwerken te zien, 
waar je langs of onderdoor moest. Een beetje vreemd, maar goed 
voor een leuke stapavond.  
Zie ook de foto‟s op de schoolsite voor een impressie van een 
avondje uit van onze bovenbouwleerlingen. 
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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 tegenover het OLC. Vmbo en leerlingen 
van de onderbouw havo/vwo kunnen op 
dinsdag, woensdag, donderdagochtend bij 
mevrouw Wieffer terecht. Leerlingen uit de 
bovenbouw havo en vwo worden geholpen door 
meneer Didden en dat kan elke maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag.  
 
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 vanaf januari 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 18 en 25 november 2014 
komen een 60-tal HBO/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 Opleidings 
Centra) in samenwerking met de decanen 18 november een voorlichtingsbijeenkomst op locatie.  
 
Belangrijk voor de eindexamenleerlingen van 5 havo en 6 vwo is de voorlichting van Duo op 18 september tijdens deze 
informatieavond wordt informatie gegeven over het leenstelsel. Tenslotte voor alle decanaatgerelateerde vragen kunt u altijd 
terecht bij mevrouw Wieffer (e.wieffer@charlemagnecollege.nl) en meneer Didden (m.didden@charlemagnecollege.nl). 
 

Huiswerkbegeleiding 
In week 36 is begonnen met de huiswerkbegeleiding voor de schakelklassen (B1a t/m/ B1e) en deze start om 14.20 uur en 
duurt tot 15.10 uur. De leerlingen werken hier volgens een vast stramien. Die is met u besproken op de informatieavond van 
15 september. Het is van belang dat u deze werkwijze ook thuis hanteert. Kijk a.u.b. regelmatig in de agenda van uw kind. 
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de mentor. 

 
Xplore 2015 
Afgelopen schooljaar zijn 23 leerlingen, drie docenten van onze school, één dansdocent van Fontys en één arts in het kader 
van Xplore drie weken naar Thailand en Cambodja geweest. Doel van deze reis was om de wereld waarin we leven met 
eigen ogen te zien, te leren van andere culturen én om een steentje bij te dragen aan verschillende projecten die in de te 
bezoeken landen lokaal zijn opgestart.  
Nu zijn de voorbereidingen al bezig voor de nieuwe reis:  Xplore 2015. Dan mogen leerlingen en begeleiders Nepal gaan 
ontdekken. Daarom vindt op woensdag 1 oktober om 19.30 uur voor leerlingen én ouders in de Martinzaal een 
informatieavond plaats.  
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief Ouders leest u hetgeen hen allemaal te wachten staat. 

 
Personalia 
Collega Kirsten Mingelers en partner Jos Verstappen hebben in de zomervakantie 
gezinsuitbreiding gehad. Zoontje Zev is namelijk op 1 augustus geboren en Kirsten laat weten „dat 
het eigenlijk allemaal wel goed gaat‟. Kirsten vervolgt: “Raf heeft er dus een broertje bij! Hij vindt 
het geweldig! Zev is een prachtig mannetje met veel donkere haartjes en donkerblauwe ogen. En 
ik voel me gelukkig, goed, moe en voldaan.” 
Kirsten heeft echter een beetje moeite met het feit dat ze het begin van het schooljaar op afstand 
meemaakte. “Hoewel ik het raar vind om dit schooljaar niet 'gewoon' te beginnen, is het 'gewoon' 
geweldig om hier – thuis dus - 'gewoon' te genieten van de jongens. Want dat doe ik ook echt.” 
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Vakanties en vrije dagen 2014-2015 
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 mee kunt houden. 
Het is overigens 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 18 t/m zondag 26 oktober 2014. 

 Kerstvakantie: zaterdag 20 december 2014 t/m zondag 4 januari 2015. 

 Carnavalsvakantie: zaterdag 14 februari t/m zondag 22 februari 2015. 

 Meivakantie: zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2015. 

 Hemelvaartweekend: donderdag 14  t/m zondag 17 mei. 

 Zomervakantie: zaterdag 18 juli 2015 t/m zondag 30 augustus 2015. 
P.S. De vakanties van de basisscholen lopen parallel met die van het voortgezet onderwijs. 
 

Slimme gemeente 
Waar? Vanaf de Hereweg richting school langs de leerlingenfietsenstalling. 
Wat? Eerst een fietspad, dat vanwege de nieuwe oprit bij de nieuwe leerlingeningang in het „niets‟ eindigde; een paar dagen 
later toen de omissie werd opgemerkt de „aanpassing‟, die meer weg had van een springschans, waar je met fiets en al 
gelanceerd zou worden.  

En zie (hieronder) wat er ineens op dinsdag 16 september is gebeurd.  

 
Blijkbaar heeft men toch ingezien dat het anders moest, want ineens werd de „lanceerinrichting‟ toch maar verlaagd, 
waardoor de kans op ongelukken natuurlijk is afgenomen. Maar toch……. waarom eerst het fietspad in het niets laten 
eindigen, vervolgens een „lanceerinrichting‟ realiseren en pas bij de derde keer deze zaken goed aanpakken? Maar wij zijn 
als school nu wél heel blij, dat het fietspad er eindelijk uitziet, zoals een fietspad er ook daadwerkelijk uit moet zien.


