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In deze nieuwsbrief informeren we u graag over 
onderwijskundige zaken, activiteiten en nieuwtjes van 
onze school uit de afgelopen periode. Voor actueel 
nieuws kunt u altijd terecht op onze site: 
www.eijkhagen.nl. Mocht u vragen of tips hebben 
naar aanleiding van deze nieuwsbrief neem dan 
contact op met de redactie van deze nieuwsbrief: 
jjla.jongen@charlemagnecollege.nl. Namens ons 
team wens ik u een heel prettig schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J. Jongen 
 

Onderwijs  
 
Cito-0 toets 
Alle brugklassers hebben de nulmeting van de Cito-toetsen gemaakt. De uitslag van deze toets, die in november 
beschikbaar is, zal uiteraard gecommuniceerd worden met ouders/verzorgers via de mentoren. Tevens ontvangt 
u dan informatie over de interpretatie van de resultaten. 

 
Banduren 
Voor alle leerlingen staat er een banduur op het rooster. 
De banduren worden ingezet om achterstanden weg te 
werken of om extra ondersteuning in te zetten indien 
nodig. Ze kunnen ook worden gebruikt om bepaalde 
vaardigheden aan te leren zoals b.v.  Europese en 
Internationale Oriëntatie bij het VWO en digitale 
vaardigheden in de brugklassen. Er is ruimte voor 
maatwerk tijdens de banduren. Tijdens het banduur is 
steeds een vakdocent aanwezig.  
 
Onderbouw 
In klas 1 en 2 staan rekenen, taal, digitale vaardigheden, 
lezen en studie op het programma. De leerlingen worden door de afdelingsleider of mentor geïnformeerd over de 
invulling. De leerlingen van 3 havo en 3 vwo schrijven zelf in voor een banduur via SOM. Het is ook mogelijk dat 
de afdelingsleider een leerling inschrijft voor een bepaald onderdeel. Voor leerlingen van 3 vmbo gelden 
klassikale banduren. 
Alle leerlingen uit klas 1, 2 en 3 worden verwacht bij een banduur aanwezig te zijn. 
 
Bovenbouw 
De leerlingen kunnen tijdens het banduur van de bovenbouw havo/vwo extra werken voor een vak waar de 
leerling 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 door de 
afdelingsleider. 

http://www.eijkhagen.nl/
mailto:jjla.jongen@charlemagnecollege.nl


Na de herfstvakantie is het banduur niet meer verplicht, tenzij de afdelingsleider de leerling inschrijft. Daarnaast 
kunnen leerlingen zichzelf inschrijven als ze vragen hebben over de lesstof of extra uitleg wensen. De leerling die 
geen banduur hoeft/wenst te volgen, kan tijdens dit uur ook werken in het laboratorium, aan het profielwerkstuk of 
aan het talentprogramma. 
Leerlingen van 4 vmbo hebben wekelijks één lesuur waarin gewerkt wordt aan het profielwerkstuk. Dit uur is 
bedoeld voor het maken van het profielwerkstuk en/of praktische opdrachten. 
 
Inschrijvingen banduren klas 3 en hoger 
De afgelopen weken verliepen de inschrijvingen voor de banduren uiterst moeizaam waardoor meerdere 
leerlingen verschillende weken niet wisten waar ze moesten zijn. Een situatie die wij zeer betreuren omdat we de 
banduren een absolute meerwaarde hebben voor de leerlingen. De oorzaak van deze problematiek heeft te 
maken met enkele onaangekondigde updates in onze digitale leeromgeving SOM. Door deze updates zijn er een 
aantal zaken gewijzigd in de wijze van inrichting van de banduren. Wij hebben enkele weken nodig gehad om de 
problemen helder te krijgen en te verhelpen. 
 
Wisseling profiel/vak havo-vwo bovenbouw 
In leerjaar 3 wordt veel aandacht besteed aan het kiezen van het juiste profiel en vakkenpakket. De decaan en 
mentor bereiden de leerlingen voor op het maken van een juiste keuze door middel van een LOB-programma. Er 
is in leerjaar 3 voorlichting gegeven over de vakken: bedrijfseconomie; Spaans; informatica; Sport, Bewegen en 
Maatschappij; Kunst en Beeldende Vorming; verschil tussen wiskunde A, -B, - C, - D en Natuur, Leven en 
Technologie. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met leerlingen die twijfelden over de te maken keuze, de 
docentenvergadering heeft een advies uitgebracht en er is een infoavond voor ouders geweest. We gaan er dan 
ook van uit dat de gemaakte keuze definitief is. De procedure m.b.t. vak- of profielwissel vindt u hier.  
 
Internationalisering  
Op Eijkhagen streven we ernaar dat elke leerling in aanraking 
komt met Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). Dit kan 
gebeuren tijdens de vaklessen (doorgaans met digitale 
ondersteuning), maar zeker ook door deelname aan excursies, 
stedenreizen en/of uitwisselingen.  
 
Hier treft u een compleet overzicht van de activiteiten.  
 

Onze school 
 
Organisatie Eijkhagen  
Omdat wij sinds dit schooljaar een nieuwe ondersteuner afdelingsleider hebben op vmbo, treft u hieronder een 
overzicht aan van onze organisatie. 
 

Rector: 

 Jos van Eyk 
 
Sectordirecteuren: 

 Vmbo en havo:   Margret Hacking 

 Vwo en tweetalig vwo:  Marian Curfs 

 Bedrijfsvoering:  Harry Curfs 

Afdelingsleiders: 

 Vmbo:    Daan Schoenmakers 
Davy Kölgen (coördinator leerjaar 1 & 2) 

 Onderbouw havo:  Joost Kohl 

 Bovenbouw havo: Susan Schreurs 

 Vwo:   Christiane Beaumont 

 Tweetalig vwo:  Anthony Heijmans 

https://www.eijkhagen.nl/sites/eijkhagen.nl/files/documents/Procedure%20Wisseling%20profiel%20vak%20havo%20vwo%20bobo%20140715.pdf
https://www.eijkhagen.nl/spotlight/internationalisering/een-overzicht-van-de-activiteiten-schooljaar-2019-2020


Hieronder stelt Davy zich even voor: 
 
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 als ondersteunend 
afdelingsleider vmbo-t leerjaar 1 en 2. Samen met uw kind werken we elke dag 
aan de toekomst. Mijn missie in onderwijsland is om van uw kind een kritische 
wereldburger te maken die zelfstandig en verantwoord kan functioneren in onze 
maatschappij.  
 
Absentie en te laat komen 
Als school vinden we het belangrijk dat u weet dat uw kind veilig op school is. We houden nauwlettend de 
absentie van leerlingen bij en informeren ouders wanneer een leerling afwezig is zonder afgemeld te zijn. Onze 
afspraken wat betreft ‘te laat komen’ en ‘afwezigheid’ vind u hier onder het bijbehorende kopje. 
 
Inhalen toetsen 
Nu het schooljaar al een aantal weken bezig is, 
zullen alle leerlingen ondertussen al een aantal 
toetsen gemaakt hebben. 
 
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 twee keer per maand en wel op maandag 
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.  
 
Leerlingen die toetsen maken volgens het PTA moeten heel goed op het volgende letten. Onderstaande is 
namelijk een artikel uit het schoolexamenboekje:  
7.1. Als een leerling een toets mist door een van zijn wil onafhankelijke omstandigheid kan hij/zij in aanmerking 
komen voor het inhalen van de toets, met uitzondering van herkansingen. De geldigheid van een en ander is ter 
beoordeling van de afdelingsleider of diens plaatsvervanger. 
7.2. Procedure voor inhalen van schoolexamenvoortgangstoetsen en schoolexamentoetsen: 

 de docent meldt aan de afdelingsleider de afwezigheid van een leerling bij een SE toets via mail. 

 afdelingsleider onderzoekt of afwezigheid gemeld is volgens procedure. 

 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. 

7.3. Indien de procedure voor inhalen van schoolexamenvoortgangstoetsen en 
schoolexamentoetsen niet juist is gevolgd of indien er geen legitieme reden is voor de 
afwezigheid krijgt de leerling het cijfer 1, waarbij de procedure zoals omschreven in het 
examenreglement van SVOPL gevolgd wordt. 
 
Pauzeplekken 
Het mooiste moment voor onze leerlingen blijft natuurlijk de pauze . Bij mooi weer kunnen onze leerlingen 
natuurlijk fijn buiten pauzeren, aangezien we hier meer dan genoeg ruimte hebben. Bij slecht weer kunnen onze 
leerlingen pauzeren in beide kantines en de hal. De Martinzaal is alleen voor onze examenklassen (4 vmbo, 5 
havo en 6 (t)vwo).  
 
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. Gedurende dit 

https://www.eijkhagen.nl/sites/eijkhagen.nl/files/documents/leefregels%202019-2020%20DEF2%20website.pdf
https://www.eijkhagen.nl/sites/eijkhagen.nl/files/documents/schoolexamenboekje%2019%2020%20DEF%20na%20instemming%20MR.pdf


schooljaar zal er een kluisjescontrole plaatsvinden. Laat waardevolle spullen thuis. De school kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendom van de leerling.  
 
Eijkhagen als opleidingsschool 
Eijkhagen heeft al jaren een overeenkomst met betrekking tot een samenwerkingsproject met de Fontys 
Lerarenopleiding te Sittard. Uw kind krijgt daarom regelmatig les van stagiaires. Natuurlijk blijft de eigen docent 
altijd de eindverantwoordelijke. Meer informatie over onze school als Opleidingsschool vindt u hier. 
 
Ziekte van collega’s en vervanging 
Net als in elke organisatie worden er ook op Eijkhagen wel eens mensen ziek. Soms betreft het een ziekte van 
enkele dagen; soms duurt het helaas wat langer. Als het gaat om een korte afwezigheid, worden de lessen zo 
veel mogelijk opgevangen. Bij langdurige afwezigheid wordt er altijd naar een oplossing gezocht. 
 
Keuze sector, profiel en vervolgstudie 
Leerlingen, die een profiel moeten kiezen, krijgen hulp van de decanen van Charlemagne College Eijkhagen. Zij 
begeleiden ook leerlingen die een vervolgstudie moeten kiezen. Op onze school is het decanaat gevestigd in het 
kantoor tegenover het OLC. Vmbo-leerlingen en leerlingen van de onderbouw havo/vwo kunnen op dinsdag, 
woensdag, donderdag 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. Hier kunt u meer informatie 
vinden over hoe onze decanen onze leerlingen helpen. 
 
Voor alle decanaatgerelateerde vragen kunt u altijd terecht bij de decanen Emmy Wieffer 
(esm.wieffer@charlemagnecollege.nl) en Marc Didden (mfw.didden@charlemagnecollege.nl) 
 
Huiswerkbegeleiding  
De huiswerkbegeleiding (hwb) is een faciliteit die onze school 3 maal per 
week aanbiedt aan de leerlingen van de schakelbrugklas. Het doel van de 
hwb. is het op weg helpen van de leerlingen met het plannen en organiseren 
van huiswerk, toetsen, werkstukken en alle andere activiteiten die de 
leerlingen voor school zullen doen. Wij weten uit ervaring dat met name het 
plannen en organiseren erg lastig is voor de brugklassers. Daarom vinden 
wij het ook zo belangrijk om hier extra aandacht aan te besteden.  
 
Wat gebeurt er tijdens de hwb? 
De leerlingen werken allemaal vanuit de Plenda (deze naam is natuurlijk niet 
voor niets gekozen. Plannen is een essentieel onderdeel van deze 
agenda…..). 
 
De Plenda is de agenda die alle schakelbrugklasleerlingen gebruiken om het huiswerk in te noteren. Tijdens de 
studielessen hebben de mentoren en de leerlingen samen goed geoefend met het invullen van de agenda. De 
hwb. begint altijd met het maken van een planning. Nadat deze is gemaakt, gaan de leerlingen aan de slag. Er is 
altijd een docent aanwezig om toezicht te houden en om eventuele vragen te beantwoorden. De leerlingen 
werken tijdens dit lesuur individueel aan het huiswerk. Ze mogen zelf plannen welk huiswerk ze gaan maken. 
 
De voordelen van de huiswerkbegeleiding zijn dat er daadwerkelijk wordt gepland, dat er een goed begin wordt 
gemaakt met het maken van het huiswerk, dat er vragen gesteld kunnen worden en dat leerlingen samen aan het 
werk zijn. Zoals gezegd is er 3 maal per week een lesuur ingeroosterd voor de hwb. Deze 3 uren zijn niet 
voldoende om al het werk voor school af te ronden. Thuis zal er ook nog gewerkt moeten worden. 
 
Ouders kunnen thuis ”meekijken” in de Plenda om te zien wat er door de leerling gepland is en wat er al 
daadwerkelijk gedaan is. 
 
Wij hopen dat wij de leerlingen met de huiswerkbegeleiding een goede basis te geven voor de jaren die nog 
komen gaan. Samen met de leerlingen, de ouders, de mentoren en de betrokken docenten kunnen we dit 
realiseren. 

https://www.eijkhagen.nl/schoolgids-20182019/22-opleidingsschool
https://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/de-decaan-helpt-bij-het-kiezen-van-de-profielen-en-vervolgstudie-0
mailto:esm.wieffer@charlemagnecollege.nl
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Schoolbibliotheek 
De boeken in onze schoolbibliotheek zijn zeer geschikt voor de leeftijdscategorie en het niveau van onze 
leerlingen. We lenen boeken uit voor de literatuurlijsten van de talen Nederlands, Engels, Duits en Frans. Voor de 
leerlingen in de onderbouw is er een grote collectie leesboeken over actuele thema’s, zeer regelmatig komen 
daar nieuwe titels bij. Natuurlijk ontbreken de klassiekers in de literatuur niet!  Er worden, soms in samenwerking 
met de openbare bibliotheek, activiteiten georganiseerd waarbij ervaren wordt dat lezen en bezig zijn met 
verhalen en gedichten heel leuk kan zijn! 
 
De schoolbibliotheek is geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, ook tijdens de kleine 
en grote pauze! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Global Exploration 2020 
De jaarlijkse reis van Global Exploration is bekend. 
Dit jaar gaat de reis naar Nepal!  Leerlingen die 
meewillen gaan worden gedurende het schooljaar 
voorbereidt. Ook dit jaar staan er weer een aantal 
mooie dingen op het programma: 
 

 De leerlingen bezoeken de st. 
Xavierschool waar ze Engelse lessen 
verzorgen. 

 Ze verblijven aan 
het Shechen Monastery waar ze mee 
gaan mediteren met de monniken.  

 Ze verzorgen diverse programma’s aan 
de Serc-school voor gehandicapte kinderen.   



Gezonde schoolkantine 
We hebben als school weer 
de gouden schaal voor 
"Gezonde schoolkantine" 
behaald. Deze schaal wordt 
nu per schooljaar (en niet 
meer als voorheen - per 
kalenderjaar) uitgereikt. 
 
We zijn met deze Gouden 
Schoolkantineschaal een 
van de koplopers van het 
programma De Gezonde 
Schoolkantine van het Voedingscentrum. Deze schaal is geldig tot 1 september 2020. 
 

Ouderparticipatie  
 
Contactouders  
Zoals u weet werken wij met contactouders. Nieuw dit jaar is dat we dit schooljaar op de afdelingen vmbo, havo 
en vwo werken met contactouders die bereid zijn onze ‘Critical Friend’ te zijn. Deze zouden een bijdrage kunnen 
leveren aan activiteiten (begeleider activiteitendagen/evenementen). 
 
De contactouders worden een aantal keer per schooljaar uitgenodigd voor een bijeenkomst met de 
afdelingsleiders. Er wordt samen bekeken hoe zaken binnen de afdeling worden ervaren door ouders en 
leerlingen. Mogelijke verbeterpunten worden besproken. Daarnaast kunnen de contactouders zich dus opgeven 
om bij bepaalde activiteiten te ondersteunen. 
 
Op dit moment hebben zich al 20 ouders aangemeld als contactouder! Mocht u zich ook nog willen aanmelden, 
dan kan dit bij de desbetreffende afdelingsleider. 
 
OuderAdviesRaad 
Dit is een groep ouders die een aantal keren per jaar met de directie samenkomt om schoolse zaken te evalueren 
of voor te bereiden. Tevens geeft de OAR advies aan de directie over voorgenomen plannen. De leden zijn 
evenredig verdeeld over de jaarlagen en niveaus. Ook hier zoeken we ouders die willen participeren, graag 
opgeven via de mentor! 
 
Parent Council 
De parent council is een groep actieve ouders van leerlingen die tweetalig vwo volgen. Zij helpen mee bij de 
organisatie van verschillende activiteiten en vormen een Critical Friend voor de afdeling tweetalig vwo. Zij komen 
vijf keer per jaar samen en overleggen dan met de afdelingsleider en/of de sectordirectrice en bespreken dan een 
vooraf opgestelde agenda. Momenteel wordt elk leerjaar binnen de parent council vertegenwoordig dus zijn we 
niet meer opzoek naar nieuwe leden. 
 
Infoavonden 
Onze kennismakingsavonden aan het begin van het schooljaar zijn succesvol verlopen. Wij waren vooral blij met 
de grote opkomst. Immer is de samenwerking tussen ouder en school voor ons van groot belang. Hier treft u de 
PowerPoint Presentaties aan die op deze avonden zijn besproken. 
 
Mailadressen 
We willen graag alle mailadressen up-to-date hebben. De ouders die de kennismakingsavonden hebben bezocht, 
hebben een formulier ontvangen om de NAW-gegevens te controleren. De overige ouders hebben de gegevens 
ontvangen via hun kinderen. Mochten er nog problemen bestaan met inloggen, kun u dat doorgeven aan de 
mentor. 
 

https://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/ppt-infoavonden


Ouderavond dinsdag 12 november 
Om alvast in uw agenda te noteren! Op dinsdag 12 november 2019 is er vanaf 16.30 uur een ouderavond mentor 
– ouder/leerling. Aanmelden hiervoor kan hier. 
 
Ouderbijdrage  
Over niet al te lange tijd 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. 
U wordt wat betreft betalen via een mail geattendeerd op het programma WIS-Collect. Daarin vindt u een link. 
Open die en het programma wijst u verder de weg. 

 
Evenementen/Activiteiten 
 
Brugklas introductiekamp tweetalig vwo 
Het weekend voor de aanvang van het nieuwe schooljaar zijn 
de brugklassers van de tweetalig vwo afdeling al op school om 
deel te nemen aan het brugklasintroductiekamp. Een kamp 
gericht op teambuilding en onderdompeling in het Engels. De 
eerste ice-breakers zorgen ervoor dat de leerlingen zich minder 
ongemakkelijk voelen, vervolgens volgen de eerste mentorles 
en de eerste vaklessen in het Engels. Gedurende de rest van 
het programma wordt er samen gesport, gewandeld, een quiz 
gespeeld, film gekeken, ochtendgymnastiek gedaan, een full 
English breakfast gegeten, een speurtocht door de school 
gehouden en natuurlijk een nacht vol goede verhalen. Dit jaar is 
een deel van het programma mogelijk gemaakt door de pupil 
council, een succes dat we volgend jaar gaan uitbreiden. 
Hopelijk wordt het introductieprogramma uiteindelijk een 
programma door en voor de leerling. Alle activiteiten zijn 
natuurlijk volledig in het Engels, voor sommige leerlingen voelt 
dit heel vertrouwd en anderen zijn nog zichtbaar zoekend. 

https://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/inschrijving-mentorgesprek-alle-klassen-exclusief-examenklassen


Desalniettemin is duidelijk dat de leerlingen en de begeleiders dit weekend als een succes ervaren. Op naar de 
volgende succeservaring dit schooljaar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 jaar bevrijding 
In de week van 20 augustus waren er verschillende evenementen rondom de herdenking van 75 jaar bevrijding. 
Een aantal van onze leerlingen hebben aan allerlei activiteiten deelgenomen: 
 
Herdenking 
Dinsdag 17 september waren Evw3a en Evw3b te gast 
op het Bernadinuscollege i.v.m. de herdenking van 75 
jaar bevrijding. De dag begon met een vrijheidscollege 
door Natascha van Weezel (1986). Zij is auteur en 
documentairemaker. De leerlingen werden getrakteerd 
op een toneelstuk (de Wolk). Daarna was er nog een 
keuze programma. Leerlingen konden debateren of 
creatief aan de slag. 
 
Bevrijdingsfestival 
Donderdag 12 september heeft een aantal leerlingen 
een bezoek gebracht aan het bevrijdingsfestival in 
Mesch. Jan Hummel, Incke Herpers (4 havo) en Zoë 
Franken en Yara Rusch (4 vmbo) waren aanwezig. Ook dit festival stond in het teken van de bevrijding van 
Limburg. De bevrijding van onze provincie nam ruim een half jaar in beslag, maar begon op 12 september 1944 
in Mesch. Op het festival waren ruim 1000 scholieren uit heel Limburg aanwezig.  
 
Liberation Concert 
Zondag 15 september was in Margraten het Liberation Concert. Ook hier waren een aantal leerlingen van 
Eijkhagen aanwezig. Zij kregen een rondleiding op de Amerikaanse begraafplaats. Hierna werden ze betrokken 
bij de ontsteking van het Bevrijdingsvuur en waren ze aanwezig bij het Liberation Concert, uitgevoerd door de 
Philharmonie Zuid-Nederland (tweede symfonie van Mahler). 
 
 



Uitreiking junior tto certificates 
Afgelopen vrijdag ontvingen de leerlingen uit 4 tvwo hun junior tto certificate. De leerlingen werden door hun 
mentoren van vorig jaar, Kirsten Mingelers en Rachelle Zandvoort, en hun huidige mentoren, Debbie Odita en 
Lars Wullenweber, in het zonnetje gezet. Het thema van de uitreiking van dit jaar was "Superhelden". Kirsten en 
Rachelle hadden alle leerlingen ingedeeld in vier categorieën: Fantastic 4, X-men, Justice League, Incredibles en 
Avengers waarbij elke leerling één van de superhelden uit die categorie vertegenwoordigde. In de toespraakjes 
van Kirsten en Rachelle werd vervolgens uitgelegd waarom de leerling bijvoorbeeld een echte Superman was. 
De leerlingen hadden tevens voor elkaar persoonlijke, soms hartverwarmende, boodschappen opgenomen welke 
op de avond werden getoond. 
 

 
 



Euregiocup - Voetbaltoernooi 
Op woensdag 18 september organiseerde de sectie L.O. het 
jaarlijkse voetbaltoernooi, als onderdeel van de Euregiocup, op 
de sportvelden van Bekkerveld. Er werd gestreden in 6 
categorieën tussen de scholen van 
SVOPL en de resultaten waren 
prima! 
 
Meisjes Brugklas: 2e plaats 
Jongens brugklas: 1e plaats  
 
Meisjes klas 3 en 4: 3e plaats  
Jongens klas 3 en 4: 3e plaats 
 
Meisjes bovenbouw: 1e plaats 
Jongens bovenbouw: 2e plaats 
 
Het volgende toernooi om de Euregiocup is het basketbaltoernooi op 26 november. 
 
Europadag winnaars naar Amsterdam 
Op zaterdag 21 september was het zo ver. De winnaars van de 
Europadag 2019 (Estelle Dammer, Karolina Grobelska, Indy 
Taidouch en Emma Vliegen, nu in Evw3a) mochten gaan genieten 
van hun prijs: een dagje Amsterdam met zelf ingevuld programma 
(niet helemaal zelf natuurlijk…). De trein vertrok heel vroeg in 
Heerlen om 8:19. Toen was het nog redelijk fris, maar toen we na 
tweeënhalf uur aankwamen in onze hoofdstad, werd al snel 
duidelijk dat het een lekker dagje ging worden. Wat een prachtig 
weer! Lees hier het volledige verslag van de leerlingen. 
 
Reanimatie estafette 
Op vrijdag 27 september hebben de vierdejaars BSM leerlingen 
op BCPL locatie Holz deelgenomen aan de jaarlijkse reanimatie 
estafette georganiseerd door de Stichting Reanimatie Estafette 
Limburg. Naast het half uur reanimeren in groepsverband 
werden er workshops gevolgd over de anatomie van het hart, 
het gebruik van een ECG en het 
maken van echofilmpjes van het hart.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/europadag-winnaars-naar-amsterdam


Anglia certificaten 
Onze eerste groep Anglia leerlingen heeft vlak voor de herfstvakantie hun certificaten gekregen. Met Anglia 
volgen leerlingen gedurende een schooljaar wekelijks een Anglia les waarin ze zich voorbereiden op een 
examen. Iedere leerlingen werkt op zijn eigen niveau. Nog een mooi weetje: dit jaar hebben alle leerlingen hun 
certificaat behaald. En ook dit schooljaar nemen weer zo’n 55 leerlingen op 2 vmbo, 2 havo, 2 vwo en 3 havo 
deel aan ons Anglia programma. 
 

 
 
Vakanties en vrije dagen 2019-2020 
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. 

 Kerstvakantie zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020 

 Carnavalsvakantie zaterdag 22 t/m zondag 1 maart 2020 

 Voorjaarsvakantie zaterdag 18 april t/m zondag 3 mei 2020 

 Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020 

 Hemelvaart 21 en 22 mei 2019 

 Pinkstermaandag 1 juni 2020 

 Zomervakantie zaterdag 11 juli t/m zondag 23 augustus 2020 
 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming buiten deze periodes met uw kind(eren) op vakantie te gaan. 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.   
P.S. De vakanties van de basisscholen lopen parallel met die van het voortgezet onderwijs. 
 
 


