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Een nieuwe start 
De vakantie zit erop. We zijn inmiddels al weer een kleine maand 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. We werken 
op organisatorisch vlak 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 tweetalig vwo:  Marian Curfs 

 Bedrijfsvoering:  Harry Curfs 

Afdelingsleiders: 

 Vmbo:    Hub Scholten (3 en 4) en Daan Schoenmakers (1 en 2) 

 Onderbouw havo:  Joost Kohl 

 Bovenbouw havo: Susan Schreurs 

 Vwo:   Christiane Beaumont 

 Tweetalig vwo:  Monique Kusters 
 
Infoavonden  
De voorbije infoavonden zijn naar tevredenheid verlopen. Er was bovenal een goede opkomst. Onder het kopje 
‘Actueel’ en dan ‘Informatieavonden ouders september 2016’ treft u op de schoolsite alle relevante informatie 
voor alle lagen aan. 
 
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. We 
verzoeken ouders dan ook om afwezigheid die vooraf bekend is (bijvoorbeeld tandarts, doktersbezoek, bruiloft 
e.d.) ruim vooraf schriftelijk door te geven. Als uw kind ziek is, verzoeken we u dit op de dag van ziekte 
telefonisch door te geven aan het meldpunt.  
Wat betreft ‘te laat komen’ staat in het leerlingenstatuut de volgende procedure: 
‘Wie het eerste uur te laat komt, gaat door de hoofdingang naar binnen en haalt altijd een groene kaart bij het 
meldpunt, ook al ben je een heel lesuur afwezig geweest. Zonder die kaart heeft de leerling geen toegang tot de 
les. Bij het meldpunt wordt de reden van te laat komen geregistreerd. Als een leerling per periode vier keer te 
laat komt, stuurt het meldpunt een mail naar de afdelingsleider. Van de afdelingsleider hoort de leerling dat hij 
naar het strafuur moet komen. Als een leerling in de volgende periode weer vier keer te laat komt zal, naast het 
strafuur, de mentor ook contact opnemen met de ouders. Mocht de leerling in periode 3 wederom vier keer te 
laat komen, zal dit bij VSV worden gemeld.’  
 



SOM en huiswerk 
SOM is ons leerlingvolgsysteem. De mogelijkheden zijn legio. U kunt in SOM bijvoorbeeld het huiswerk van uw 
kind(eren) inzien. Maar….. leerlingen dienen het huiswerk te allen tijde in hun eigen agenda te noteren. Het mag 
niet zo zijn dat een leerling in de les komt met de mededeling ‘Het stond niet in SOM, dus heb ik ook geen 
huiswerk’. De leerling zal moeten begrijpen dat SOM een service is en niet meer dan dat.  
 
Ouderavond 21 november 
Om alvast in uw agenda te noteren: Op maandag 21 november 2016 is er vanaf 16.30 uur een ouderavond 
mentor – ouder/leerling. Verdere informatie volgt t.z.t. op de site.  
 
Cito volgsysteem voortgezet onderwijs, toets 0 t/m 3 
Om meer informatie over het niveau van onze leerlingen te krijgen, werken we met het Cito Volgsysteem voor het 
voortgezet onderwijs. 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.  
Op maandag 26 september zijn de brugklassen met de Cito-toetsen gestart. Vóór de herfstvakantie wordt de 0-
toets (bestaande uit acht toetsen) afgenomen, vier in het banduur en vier tijdens een les aansluitend aan het 
banduur. De leerlingen hoeven zich niet op deze toetsen voor te bereiden. Vóór de herfstvakantie wordt ook een 
moment georganiseerd, waarop eventuele afwezigen tijdens de toets de gemiste werken kunnen inhalen. 
Dyslectische leerlingen werken in een apart lokaal en hebben 10 minuten extra tijd. 
Toets 1 wordt afgenomen in de maand april. 
 
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 de 
mentor bereiden de leerlingen voor op het maken van een juiste keuze. De decaan en mentor hebben een LOB-
programma aangeboden; er zijn er in leerjaar 3 proeflessen geweest van de vakken m&o, sp-e, inf., bsm, verschil 
tussen wi A,B,C,D, nl&t; 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, temeer omdat er lopende het schooljaar niet altijd de 
mogelijkheid bestaat om leerlingen te verplaatsen naar een ander profiel of vak. Derhalve hanteren we de 
volgende procedure m.b.t. vak- of profielwissel: 

1. Op verzoek van leerling/ouders tot aan herfstvakantie klas 4. Ouders kunnen een verzoek indienen bij 
de sectordirecteur. Daarna verwijst deze naar de decaan. De decaan onderzoekt het ‘waarom’ van de 
wissel, legt eventueel contact met de vakdocent. De decaan overlegt met de sectordirecteur en handelt 
het verder af. 
2. Op advies van de vakdocent tot en met de kerstvergadering van klas 4. De afdelingsleider overlegt 
met de sectordirecteur. Deze beslist. 
3. Verzoeken van leerlingen/ouders na de herfstvakantie tot kerstvakantie klas 4. De leerling schrijft een 
brief met motivatie aan de sectordirecteur. De sectordirecteur beslist. 
4. Op advies van vergadering met kerst klas 4. De afdelingsleider overlegt met de sectordirecteur. Deze 
beslist. 



5. Verzoeken na de kerst klas 4. Deze kunnen alleen op initiatief van een vakdocent of afdelingsleider 
worden geïnitieerd en worden alleen in bijzondere situaties door de sectordirecteur in behandeling 
genomen. 

 
Toezeggingen van een vakdocent inzake vak- of profielwissel betekenen dus niet dat de vak- of profielwissel ook 
daadwerkelijk wordt toegestaan. 
 
OuderAdviesRaad en Parents Council 
OAR: Sinds 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. 
 
PC: De Parents Council bestaat uit 15-18 ouders, waarvan het kind tweetalig vwo volgt. De groep vergadert 
ongeveer zes keer per jaar, waarbij de Council enerzijds ‘critical friend’ is van alle zaken die met het tto te maken 
hebben en anderzijds bereid is om de school bij diverse tto-activiteiten te ondersteunen. Ouders waarvan de 
leerlingen in de brugklas in het tto zitten, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de Parents 
Council. De notulen van de PC zijn terug te vinden op de website van de school.  
 
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 één keer per maand en wel 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.  
 
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. 
 
Banduren  
Onderbouw 
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 van klas 3 schrijven zichzelf voor extra begeleiding tijdens het banduur in. De leerlingen uit de 
derde klas die extra aandacht nodig hebben voor taal en rekenen worden ingeschreven door de afdelingsleider of 
mentor. 
Bovenbouw 
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. Het banduur start in de week van 14 september. 
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 
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  
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. 
 
Internationalisering 
Op Eijkhagen streven we ernaar dat elke leerling van iedere laag in 
aanraking komt met Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). Dit 
kan gebeuren tijdens de vaklessen (doorgaans met digitale 
ondersteuning), maar zeker ook op fysieke basis door deelname aan 
excursies, stedenreizen en/of uitwisselingen.  
Op onze site treft u hiervan een compleet overzicht aan. 
 
Pauzeplekken 
-  Bij mooi weer:  - buiten.  
-  Bij slecht weer: - de onderbouwkantine plus 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.  
 
Eijkhagen als opleidingsschool 
Sinds 2001 heeft Eijkhagen CMC 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, 
zowel in de onder- 
alsook de bovenbouw. 
Wij spreken dan ook liever over ‘werkplek-leren’ 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 geschoolde 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-contactdocenten (Ferun Böttcher en oud-collega Frans 
Hermans) zijn de begeleiders vanuit de lerarenopleiding. Zij leggen de verbinding tussen school en opleiding. 
 
Eijkhagen CMC 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 menig voormalige 
student thans werkzaam is als bekwame docent op onze school. 
Mede op basis van jarenlange ervaring vindt Eijkhagen CMC 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! 
 
Bijzondere prestatie van oud-Eijkhagenleerling 
Op 25 juli werd op de Facebook-pagina van het Landelijk netwerk tweetalig onderwijs in de volgende 
bewoordingen melding gemaakt van de bijzondere prestaties van Terry Generet:  
"Terry Generet, a student at Charlemagne College, loc. Eijkhagen in Landgraaf has become the first TTO pupil to 
have completed, on top of his t-vwo diploma, a Cambridge international AICE diploma with a total of 7 credits (7 
AS levels) in 4 different groups (Global Perspectives being the compulsory subject). The Advanced International 
Certificate of Education (AICE) is an academically rigorous, internationally used, specialized, English language 
curriculum offered to students in the higher levels of secondary school intended to prepare them for an honours 
programme during tertiary education. Congratulations, Terry Generet!" 
 
Lanparty 
Morgen, zaterdag 1 oktober, organiseert de leerlingenraad op school een Lanparty. Het begint al vroeg namelijk 
om 10.00 uur. Het einde wordt verwacht rond 20.00 uur. 
 
Boekperikelen 
Een hele logistieke operatie. Dat kun je wel zeggen als je circa 1360 scholieren van hun boeken moet voorzien. 
Maar Milly Lataster klaarde de klus. Maar dat deed ze niet alleen. Ze was heel trots op met name de leerlingen 
die haar in de vakantie zo goed geholpen hadden.  



Milly: ‘Ik heb tijdens de zomervakantie een aantal weken samengewerkt met een leuke en zeer zeker bekwame 
groep leerlingen. Repareren van de boeken nam de meeste tijd in beslag. Of het nu ging om een hoekje te 
verstevigen of om het boek open te snijden om de rug weer goed vast te plakken, alles werd door deze paar 
leerlingen vakkundig uitgevoerd. Na ongeveer twee en een halve week reparatiewerkzaamheden werden de 
nieuwe boeken uitgepakt, gestempeld en geteld. Daarna werd begonnen met het samenstellen van de 
boekenpakketten. De ontbrekende boeken werden nabesteld en in de schoolboekenadministratie verwerkt en er 
kwam een notitie op de boekenlijst van leerlingen, zodat de ontbrekende boeken uiteindelijk bij de goede leerling 
terechtkwamen. Hulde aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.’ 
 
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. 

 
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 
Eijkhagen. Zij begeleiden ook leerlingen die een vervolgstudie moeten kiezen. Op Charlemagne College 
Eijkhagen is het decanaat met studieadviseurs gevestigd in het kantoor tegenover het OLC. Vmbo-tl 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.  
 
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.  
 
Op dinsdag 27 september heeft Duo aan de ouders van de 
eindexamenleerlingen havo/vwo voorlichting gegeven over 
het leenstelsel. De eindexamenleerlingen hebben op school 
voorlichting gekregen over hoe ze zich moeten inschrijven 
voor een vervolgopleiding via studielink bij een een hbo of 
wo-opleiding.  Ook over de vervroegde inschrijfdatum voor 
numerus fixus opleidingen (15 januari) en voor andere 
opleidingen (1 mei) is uitleg gegeven. Belangrijk zijn ook de 
voorlichtingsavonden die Charlemagne College Eijkhagen 
organiseert. Op 15 en 22 november 2016 komen meer dan 60 HBO/WO-vervolgopleidingen naar Eijkhagen. 
Leerlingen en ouders van klas 3 en hoger van de havo en het vwo zijn van harte welkom en zie hier het complete 
programma. Alle 4e jaars  leerlingen vmbo-tl gaan op 11 oktober a.s. speeddaten met beroepsbeoefenaars. De 
leerlingen maken op deze avond kennis met verschillende beroepen. Op 22 november 2016 organiseren de 
‘ROC’s’ (Regionale Opleidings Centra) in samenwerking met de decanen, voor alle leerlingen van 4 vmbo-tl  een 
voorlichtingsbijeenkomst op locatie.  
 
Via de schoolsite van Charlemagne College Eijkhagen blijft u op de hoogte van alle informatie vanuit het 
decanaat. De informatie is te vinden via ‘Spotlight’, subkop ‘Decanaat’. Handig is het om te weten dat de decanen 
een aparte pagina genaamd ‘Uitgelicht’ hebben ingericht met allerlei nieuwtjes over studeren. De items in deze 
rubriek zijn deze keer o.a.: ‘Scripties en tentamens vol taalfouten’, ‘Op kamers gaan’, ‘Cijfers 5 vwo van groot 
belang bij selectie studie’.  
 
Tenslotte voor alle decanaat gerelateerde vragen kunt u altijd terecht bij de decanen Emmy Wieffer 
(esm.wieffer@charlemagnecollege.nl) en Marc Didden (mfw.didden@charlemagnecollege.nl). 

http://www.eijkhagen.nl/sites/eijkhagen.nl/files/documents/Inschrijven%20voor%20een%20vervolgopleiding%20via%20Studielink%202016%20NIEUW_0.pdf
http://www.eijkhagen.nl/sites/eijkhagen.nl/files/documents/Inschrijven%20voor%20een%20vervolgopleiding%20via%20Studielink%202016%20NIEUW_0.pdf
http://www.eijkhagen.nl/spotlight/decanaat/hbo-en-wo-voorlichtingen
http://www.eijkhagen.nl/spotlight/decanaat/uitgelicht
mailto:esm.wieffer@charlemagnecollege.nl
mailto:mfw.didden@charlemagnecollege.nl


Introductie schooljaar 2016/2017 
De leerlingen van de brugklassen hebben een uitgebreide introductie gehad die meerdere dagen in beslag nam. 
De nadruk lag vooral op kennismaken met mentor en klas. Tevens is er uitgebreid aandacht geweest voor de 
opstart van de middelbare school en voor de individuele leerlingen. We hebben de indruk dat de leerlingen goed 
gewend zijn, maar meestal duurt die periode van gewenning tot aan de herfstvakantie. 
De overige klassen kenden hun introductie op de eerste schooldag. Hier ging het vooral om kennis te maken met 
de mentor en klas, afspraken te maken en even gewoon bij te kletsen. 
 
Huiswerkbegeleiding  
De huiswerkbegeleiding (HWB) is op maandag 19 september van start gegaan. Drie keer in de week (maandag 
woensdag en donderdag) hebben de leerlingen van de schakelbrugklas tijdens het zevende uur 
huiswerkbegeleiding. 
De leerlingen beginnen met het maken van een 
planning. Hiervoor gebruiken ze de speciale 
schakelklasagenda. Tijdens de studielessen hebben 
de leerlingen uitleg gekregen over hoe die agenda 
gebruikt moet worden. Nadat ze gepland hebben, 
beginnen de leerlingen aan het huiswerk. Er wordt in 
stilte gewerkt en bij eventuele vragen wordt een 
hand opgestoken. De toezichthoudende docent probeert zo goed als mogelijk de vragen te beatwoorden. Lukt dit 
niet dan mogen de leerlingen elkaar helpen.  
 
Het is niet zo dat het huiswerk na de huiswerkbegeleiding klaar is. Er is altijd wel iets te doen. Als school 
adviseren wij om zes dagen per week, anderhalf tot twee uur per dag ‘met school bezig te zijn’. 
Huiswerk maken, huiswerk leren, voorbereiden van toetsen, wegwerken van een eventuele achterstand, 
verslagen maken, spreekbeurten voorbereiden, etc. Er is altijd wel iets te doen! 
Kortom, de huiswerkbegeleiding is voor de schakelbrugklasleerlingen een ideale manier om structuur aan te 
brengen in het organiseren van de dagelijkse schoolse zaken. Na de huiswerkbegeleiding is er echter nog 
genoeg te doen, dus thuis zal er ook nog de nodige aandacht aan school geschonken moeten worden.  
 
Schoolbibliotheek 
De bibliotheek van onze school is te zien als een aanvulling op de openbare bibliotheek. 
Onze collectie is toegespitst op het onderwijs en bestaat voor het grootste deel uit Nederlandse, Engelse en 
Duitse (jeugd)literatuur. Daarnaast beschikken we over boeken uit de Franse literatuur, vertaalde Griekse en 
Latijnse werken en is er een bescheiden collectie studieboeken ter ondersteuning bij het maken van o.a. 
profielwerkstukken.  
 
Omdat de school een abonnement heeft op verschillende databanken hebben de leerlingen toegang tot de 
Uittrekselbank, Actuele documentatiebank, Literom en de Krantenbank. 
 

Leerlingen kunnen tijdens de openingstijden op maandag, 
donderdag en vrijdag in de bibliotheek terecht om boeken 
te lenen, om rustig te lezen of om advies te vragen bij het 
zoeken naar boeken. Wij willen graag dat iedereen plezier 
beleeft aan lezen, ook al is het verplicht voor ‘de lijst’. 
Dat de schoolbibliotheek niet overbodig is en voldoet aan 
een behoefte, blijkt uit het feit dat de uitleencijfers nog 
steeds flink stijgen en veel leerlingen de weg naar de 
‘bieb’ weten te vinden.  
 
Dankzij een goede samenwerking met de openbare 
bibliotheken in de omgeving zijn de leerlingen met hun 
schoolpas ook lid van alle Parkstadbibliotheken. 
 

 



Xplore 
2016 in Togo 
Al jaren gaan wij als school mee met de stichting Global Exploration. Het afgelopen schooljaar ging de reis naar 
Togo, een klein landje in het westen van Afrika. 
Het was een zware reis. Zo waren de sanitaire voorzieningen zeer primitief, de privacy zeer beperkt, het 
programma aan veel veranderingen onderhevig en was er de eerste dagen geen stromend water, waardoor het 
water zelf uit de waterput moest worden gehaald. Voor ons westerlingen een behoorlijke belevenis. Ga maar 

eens na hoeveel 
waterpunten er in een 
doorsneehuis zijn…. 
Hoe gaaf is het dan 
om leerlingen en 
begeleiders dat te 
laten ervaren.  
Op de scholen waren 
de ontvangsten met 
veel zang en dans, 
waarin de leerlingen 
werden meegezogen, 
totaal anders dan de 
formelere 
ontvangsten in 
Europa. Al moet 
worden gezegd dat de 

officiële opening van 
het project in Togo wel wat formeler was door de toespraken van verschillende hoogwaardigheidsbekleders, 
maar mede door de opkomst van de lokale bevolking, de dansen en de shows wel indrukwekkend.  
Gedurende de reis was er veel contact met Togolese jongeren. De barrière die hier overwonnen moest worden, 
was echter de taal. Men spreekt in Togo immers veelal Frans, maar met handen en voeten kun je toch wat 
bereiken.  
2017 naar Mongolië 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Xplore 2017 gestart. Stichting Global Exploration en het Charlemagne 
College Eijkhagen slaan in 2017 de handen weer ineen om de wereld weer een beetje mooier te maken. Deze 
bijzondere samenwerking leidt ons deze keer naar Mongolië. Het land van de eindeloze steppes, de moderne 
hoofdstad Ulaanbaatar, de Gobiwoestijn en Dzjengis Khan. Daarnaast helaas ook een land dat nog steeds 
worstelt met de gevolgen van het vertrek van de Sovjetunie in 1990, een land waar modern en traditioneel nog 
vaak botsen en een land waar het Boeddhisme zich weer langzaam durft te ontplooien.  
 
Vakanties en vrije dagen 2016-2017 
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. 

 Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2016  

 Kerstvakantie 24 december 2016 t/m 8 januari 2017  

 Carnavalsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2017  

 Paasmaandag 17 april 2017  

 Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2017  

 Hemelvaart 25 en 26 mei 2017  

 Pinkstermaandag 5 juni 2017  

 Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2017  
 
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.   
P.S. De vakanties van de basisscholen lopen parallel met die van het voortgezet onderwijs. 


