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Bij deze nieuwsbrief….. 
Het bruist op school van allerlei activiteiten. En die staan op dit moment toch vooral in het teken van Serious Request dat 
vandaag in Heerlen van start zal gaan. Op de een of andere manier zal uw kind daar ook bij betrokken zijn. Het totaalbedrag 
dat door de leerlingen en medewerkers is opgehaald, is nog niet bekend. Wel is bekend dat de cheque van Eijkhagen op 
maandag 21 december tussen 12.00 en 13.00 uur aan de deejays van het Glazen Huis - Domien Verschuuren, Giel Beelen 
en Paul Rabbering - zal worden overhandigd. 

Verder vordert het schooljaar inmiddels gestaag. Zo is de zomervakantie voorbij en zo sta je aan de vooravond van de 
kerstvakantie, al merk je dat buiten niet aan de temperatuur. De examenklassen hebben inmiddels hun tweede toetsweek 
achter de rug; de leerlingen van de andere klassen hebben zich twee weken geleden de tanden stuk gebeten op hun 
toetsweek. Afgelopen week zijn er leerlingbesprekingen geweest en de neerslag hiervan vindt u terug in SOM. 
Ook deze nieuwsbrief zit eigenlijk weer boordevol informatie over alles wat er zoal op en rond de school gebeurt. Veel van 
deze informatie treft u overigens ook op de site aan. 
Mocht u op bepaalde dingen willen reageren, kan dat natuurlijk altijd. De afdelingsleider van uw kind is natuurlijk voor wat 
betreft deze nieuwsbrief het eerste aanspreekpunt. Voor ander zaken kunt u natuurlijk ook met de mentor contact opnemen. 

 
E-portfolio 
Onderstaand stukje komt van Marc Didden, decaan bovenbouw havo en vwo.  
‘In de digitale leeromgeving It’s learning (ELO) staat voor alle (t)vwo’ers een e-portfolio. De leerling is zelf eigenaar van het 
e-portfolio en hij zal deze dan ook zelf moeten invullen en bijhouden. Aangezien het vervolgonderwijs in hun toelatingsbeleid 
immers steeds meer nadruk wil leggen op ‘andere criteria’ dan alleen cijfers, is het voor de leerling dan ook van belang om 
bewust om te gaan met het in kaart brengen van zijn talenten en interesses.  
Hierbij staat het aspect van zelfreflectie centraal: kennis, inzicht, vaardigheden en houding. Voor wat betreft de inhoud van 
het portfolio kan men denken aan: verrijkingsopdrachten van een vak, MR-lidmaatschap, deelname Academic Experience, 
leerlingenraad, excellentieproject, Comenius project, Xplore, de specifieke tto-activiteiten, etc. 
Het e-portfolio is te vinden via onze site www.eijkhagen.nl. Vervolgens moet je naar het dashboard gaan, het icoontje van 
It’s learning aanklikken en dan kun je bij de zoekmachine ‘e-portfolio’ invullen.’ 
 

Europese en internationale oriëntatie 
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.  

 
Aanbod van activiteiten in een internationale context, schooljaar 2015-2016, zoals 
dit ook op de site van onze school terug te vinden is: 
 
Onderbouw 
Alle brugklassers maken kennis met internationalisering door tijdens lesuitval onder begeleiding te werken aan EIO-
opdrachten op weg naar het European Citizenship. Voor de gymnasiasten staat er ook nog een excursie naar Xanten 
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(Duitsland) op het programma, georganiseerd door de sectie ‘Klassieke Talen’. Geïnteresseerde leerlingen van de tvwo-
afdeling kunnen deelnemen aan de uitvoering van een toneelvoorstelling, die uiteraard in het Engels plaatsvindt. Bovendien 
is voor beide tvwo-klassen een buitenlandse reis c.q. uitwisseling een verplicht onderdeel. In dit kader zal B1j naar 
Canterbury afreizen en B1k deelnemen aan een vijfdaagse uitwisseling met de Joyce Frankland Academy Newport. 

 
In de tweede klas zullen de leerlingen van het vwo en het tvwo de organisatie van de 
jaarlijks terugkerende Europadag op zich nemen. Het Karlsprojekt in Aken - 
georganiseerd in samenwerking met het Inda-gymnasium in Kornelimünster - krijgt dit 
schooljaar een vervolg voor 2 vwo, dit met hulp van de sectie Duits. Voor alle 
gymnasiasten staat er een excursie naar Tongeren op de rol, georganiseerd door de 
sectie ‘Klassieke Talen’. 
 
In het derde leerjaar vinden er diverse uitwisselingen plaats. Voor de leerlingen van 3 
vmbo bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een zevendaags VIOS-
uitwisselingsproject met het Liceo Bertrand Russell in Rome. Ook voor de leerlingen 
van 3 havo wordt een vijf- à zesdaagse bilaterale uitwisseling georganiseerd met onze 

partnerschool Santa Maria La Real in Aguilar de Campoo (Spanje). Alle scholieren van het tvwo nemen deel aan een 
exchange met Spanje/Zwitserland, als zijnde een verplicht onderdeel van de bilingual course. Voor de gymnasiasten staat 
wederom een excursie naar Tongeren gepland. 
 
Bovenbouw 
Vanaf het vierde leerjaar hebben alle leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan Xplore als 
onderdeel van Global Exploration (ontwikkelingswerk) en een weekendtrip naar London (activiteit AC). 
Bovendien kunnen de leerlingen, die Duits volgen in de bovenbouw, het Goethe-Certificaat behalen.  
 
Alle scholieren van 4 vmbo krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een skikamp in Oostenrijk. 
De leerlingen van 4 havo wordt een stedenreis aangeboden naar Berlijn (sectie geschiedenis) of 
Parijs (sectie Frans). Bovendien organiseert de sectie CKV in het kader van haar vak een excursie 
naar Düsseldorf. Leerlingen van 4 vwo hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
multilateraal Erasmus+ uitwisselingsproject, waar maar liefst negen Europese landen bij betrokken 
zijn. Daarnaast wordt er voor deze groep een ‘eTwinningproject’ opgestart met het Liceum 
Ogólnokształcące Lódz (Polen) onder begeleiding van de sectie Engels. Uiteraard heeft de ontwikkeling van de Engelse taal 
bij 4 tvwo hoge prioriteit. Deze wordt mede gestimuleerd door o.a. deelname aan het Model European Parliament (MEP) en 
een workshop drama. Bovendien staat er in het lesprogramma het vakoverstijgend vak Global Perspectives IGCSE.  
Alle gymnasiasten nemen in de vierde klas nog eens deel aan een excursie naar Trier. 
 
Ook het vijfde leerjaar biedt nog het nodige in een internationale context. De mogelijkheid tot deelname aan het skikamp 

geldt ook voor de leerlingen van 5 havo. Naast een excursie naar Düsseldorf voor de 
volgers van CKV in dezelfde havo 5, bestaat er ook voor alle leerlingen van 5 (t)vwo 
de mogelijkheid om deel te nemen aan de eerdergenoemde stedenreis naar Berlijn 
of Parijs. Scholieren, die Duits volgen in 5 (t)vwo, kunnen deelnemen aan de 
JugendpolitikTag in Aken.  
In 5 tvwo wordt voortgeborduurd op de ontwikkeling van de Engelse taal (MEP en 
workshop drama) en het vakoverstijgend vak Global Perspectives IGCSE.  
De internationale stage, die op deze afdeling verplicht is, mogen we zeker niet 
onvermeld laten! Tot slot stappen onze gymnasiasten nog eens samen met de 

vierdeklassers in de bus naar Trier. Ook maken zij (klas 4 en 5)  een 
buitenlandse reis naar Rome (een must voor elke gymnasiast), deze vindt 
plaats in 2016-2017. 
 
Uiteindelijk arriveren we in het zesde leerjaar. Naast het skikamp voor alle 
leerlingen van deze afdeling biedt m.n. 6 tvwo nog bijzondere projecten op 
het gebied van de ontwikkeling van de Engelse taal, nl. English Language 
AS Cambridge level en IB (International Baccalaureate), waarbij leerlingen 
het examen op ‘higher level’ doen en daarmee aantonen dat de beheersing 
van de Engelse taal ‘near native- ’en in sommige gevallen zelf ‘native 
speaker’ is.  
Als bijzonder aspect kunnen we nog vermelden dat beide leerlingenraden 
van het Carolus Magnus Gymnasium uit Übach-Palenberg en het Eijkhagen sinds vorig schooljaar een 
samenwerkingsverband hebben en coöpereren op het gebied van diverse maatschappelijke/culturele thema’s. Dit onder 
supervisie van enkele docenten van beide scholen. 
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Winnaars naar Sicilië 
Op zaterdag 10 oktober vertrokken Dewi Gosenson, Esmee Bellemakers, Nicole Chudy en Simone Merx (allen van klas 
tv3d), de winnaars van de Europadag van vorig schooljaar, met hun begeleiders 

Ingrid Ploos van Amstel en Margret Hacking naar Sicilië om hun 
dik verdiende eerste prijs werkelijkheid te laten worden.  

Op onze partnerschool Danilo Dolci in Priolo werden de 
dames hartelijk verwelkomd door de gastgezinnen. 
Samen met deze Italiaanse gezinnen hebben zij van 
een intensief contact en uitgebreid programma in de 
buurt van Priolo genoten. 
Een unieke ervaring van een fantastische trip onder 

de Siciliaanse zon. Duidelijk dat leerlingen én 
begeleiders enorm hebben genoten. 

 
 

 
Uitreiking tto Junior and Senior Certificates 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen 31 leerlingen van 4 tto op donderdag 12 november tijdens een feestelijke 
bijeenkomst het tto Junior Certificate. Deze leerlingen hebben eind vorig schooljaar het ‘Cambridge Checkpoint Exam’ met 
succes afgesloten. Daarnaast was dit 
overgangsbewijs van 3 naar 4 tto niet alleen een 
vereiste om het tto Junior Certificate in ontvangst te 
mogen nemen, maar ook een belangrijke mijlpaal 
halverwege de tweetalige opleiding.  
 
Op vrijdag 27 november ontvingen 33 oud-leerlingen 
het tto-Senior Certificate. In juni 2015 verlieten 
zij onze school met het atheneum- of 
gymnasiumdiploma. Om het tto-Senior Certificate in 
ontvangst te mogen nemen, is zowel het vwo-
diploma als een afgeronde tto-opleiding, inclusief het 
behalen van het IB Certificate, IB English A: 
Language and Literature (International 
Baccalaureaat), een vereiste.  
Daarnaast behaalden alle leerlingen de volgende 
Cambridge-certificaten: CIE Global Perspectives 
IGCSE, CIE Global Perspectieven AS level en 27 
leerlingen ontvingen CIE English Language AS level.  
Een leerling, Terry Generet,  behaalde  ook het CIE 
Chemistry A en CIE Physics A. Dit is een geweldige prestatie, 
waar wij als school bijzonder trots op zijn. Redenen genoeg om op die bewuste dag 
een speciale diploma-uitreiking voor deze kanjers te organiseren.  
 

Lezing Maarten van Rossem 
Dr. Maarten van Rossem verzorgt op dinsdag 29 
maart de tweede Berlijnlezing. Vorig schooljaar werd 
de eerste lezing verzorgd door Margriet Brandsma.  
Deze lezing staat in het teken van de reis naar Berlijn 
en van democratische waarden, zoals vrijheid en 
gelijkwaardigheid. Waarden, waar Berlijn vandaag 
symbool voor staat.  
De lezing is verplicht voor elke leerling die naar Berlijn 
gaat. 
 

Inhaaluur bovenbouw 
Er is inmiddels geconstateerd dat voor de bovenbouw 
één inhaaluur per maand te weinig is. Daarom wordt hier 
ook op geanticipeerd en wordt dit per direct uitgebreid naar 
twee keer per maand. 
Wederom gaat het inschrijven voor dit inhaaluur via een lijst op de administratie. 



Jugendpolitik Tag Aachen 
Docente Marie-Jozé Schiffelers begeleidde op dinsdag 22 september samen met collega Jan Essers een groep van dertien 
leerlingen (Esther, Maud, Fabienne, Imke, Dana, Amber, Pien, Kyra, Youri, Niels, Daan, Glenn en Sam) van 5 (t)vwo, die op 
uitnodiging van de Konrad Adenauer Stiftung in samenwerking met de Deutsch Niederländische Gesellschaft een boeiende 
dag georganiseerd had voor en door Nederlandse en Duitse scholieren met als werktitel ‘Wir - Gemeinsam Grenzen 
überwinden: niederländische und deutsche Jugend für Europa’. Internationalisering ten top!  
 

Tijdens de plenaire ochtendsessie spraken onder andere de burgemeester van Aken Dr. Margrethe Schmeer, Prof. Dr. Friso 
Wielenga, directeur van het centrum voor Nederlandse studies in Münster en Ger Koopmans, gedeputeerde van de provincie 
Limburg. Tijdens de middagpauze hebben Sam en Glenn nogmaals hun app over Aken gepresenteerd, die ze in samenwer-
king met het Karolus Magnus  Gymnasium uit Übach Palenberg ontwikkeld hebben. Zo worden via 
internationaliseringsprojecten als deze contacten gelegd en verdiept. 
In de middaguren gingen de leerlingen aan de slag om de verschillen, maar vooral de overeenkomsten tussen beide landen 
te bespreken. Thema’s: opleiding, politieke structuren, cultuur, toerisme, religie, waarden en normen en 
beroepsmogelijkheden binnen de regio. 
Hoe kan de grensoverschrijdende 
samenwerking geoptimaliseerd worden? 
De conclusie van de leerlingen: door 
van elkaar te leren en ideeën te delen!  
Op zondag 4 oktober werden deze 
ideeën aan de voorzitter van de 
Bundestag Dr. Norbert Lammert en de 
vicevoorzitter van de Europese 
Commissie Frans Timmermans in Bonn 
voorgelegd.  
 

Heerlen vanuit de lucht in 1952 
Een mooie film over Heerlen, maar wel 
van boven. Stamt uit 1952 en is…. in 
kleur. Ga er eens rustig voor zitten 
(duurt 19 minuten) en zie hoe onze 
omgeving in de loop der jaren is 
veranderd. Kijk ook eens of u misschien 
nog dingen herkent. 
Kopieer en plak deze link in het 
browservenster: http://films.serc.nl/limburg/heerlen/heerlen-2543/ 



 

Studiedag 
Het docententeam heeft op 25 november gewerkt aan een aantal zaken om de professionaliteit te vergroten. In het begin 
ging het vooral om het uitwisselen van ervaringen, tips en trucs met betrekking tot SOM. Vervolgens splitste het team zich op 

in een aantal groepen. 
Eén groep kreeg voorlichting over de ontwikkeling, kansen en 
bedreigingen van social media voor leerlingen en docenten. Misschien 
daarom de tip van collega Vital Henkens om eens te kijken naar een 
interessante reportage in het Belgische tv-programma ‘Koppen’ over 
de gevaren van Facebook. Klik op de volgende link of kopieer die in 
het browservenster.  
http://www.een.be/programmas/koppen/mag-ik-je-vriend-worden 
De tto-afdeling ging aan de slag met CLIL en EIO. De LO-sectie heeft 
een eigen agenda gehanteerd en heeft gewerkt aan de planning en 
organisatie van allerlei zaken. De vierde groep docenten ging aan de 

slag met differentiatie in heterogene klassen. Hoe kunnen we leerlingen in heterogene brugklassen nog beter uitdagen en op 
niveau bedienen? Daarbij werd ook gekeken naar een gedifferentieerde toetsmethode en normering.  

 
Beats by Bach 
Zoals u nog wel weet heeft onze school afgelopen schooljaar meegedaan aan een wedstrijd rondom de klassieke componist 
Johann Sebastian Bach. De leerlingen maakten een film met de muziek van Bach in de hoofdrol. Deze creatieve uiting van 
onze leerlingen leverde de eerste plaats op. Aan die eerste prijs was voor de leerlingen van (nu) 5 vwo een live-concert van 
de Nederlandse Bachvereniging verbonden in kasteel Strijthagen en wel op woensdag 14 oktober.   
 

Het verslag van ‘razende reporter’ Cas Wetzels:  
‘Eindelijk was de dag van ons gewonnen concert aangebroken. Meteen na school 
gingen we in de stromende regen naar Kasteel Strijthagen en onderweg naar de 
ingang passeerden we al ontelbare bronzen beelden, gemaakt door de beheerder 
van het kasteel en gastheer van het concert. Na enkele versnaperingen namen 
we plaats op de steenkoude zolder en werden we verwelkomd door de 
vertegenwoordiger van de Rabobank. Zij friste ons geheugen weer op met de 
details over de wedstrijd en waarom we gewonnen hadden. Daarna werden we 
getrakteerd op het concert. 

In eerste instantie speelden twee zeer bekende musici in de Bachwereld enkele 
stukken: Marten Root bespeelde de Traverso en Menno van Delft de klavecimbel. 

Iedereen luisterde heel aandachtig en elk stuk zorgde voor een ander gevoel en emotie. Heel bijzonder. 
Later voegde een getalenteerde violist uit Amerika, Shunske Sato, zich bij het gezelschap en het klonk gewoonweg 
fantastisch en magnifiek. 
Na de afsluiter gaven wij hen een daverend applaus en we verlieten de zolder op weg naar de hapjes. Gelukkig hadden we 
ook nog de mogelijkheid om een expositie te bezoeken met werken van Russische kunstenaars, waar we dankbaar gebruik 
van hebben gemaakt. 
We vonden het concert een heel bijzondere ervaring.’ 
 

Activiteitendag 
De activiteitendag (we schrijven 5 november) is in grote lijnen goed en naar tevredenheid verlopen. Alleen het eerste uur 
was even hectisch: de bus naar Tongeren kwam niet opdagen en de 
leerlingen van de examenklassen werden enorm gehinderd door de 

http://www.een.be/programmas/koppen/mag-ik-je-vriend-worden


'timmerworkshop' in het kader van de Dag der Verleiding. Gevolg: deze herkansers moesten halverwege verkassen naar een 
ander lokaal. Verder werden de vertrektijden van de bus naar het Continium niet altijd gehaald, omdat begeleiders en/of 
leerlingen te laat bij de bus waren. ‘Al met al’, zo geeft de directie aan ‘kunnen we toch stellen dat de dag positief is 
verlopen.’  
Veel leerlingen zijn die dag op allerlei mogelijke manieren actief bezig geweest. Een paar voorbeelden.  
De leerlingen van 2 en 3 gymnasium (in totaal 49 leerlingen) zijn naar Tongeren geweest. 's Ochtends  een stadswandeling 
naar een Romeinse tempel. Daarna hebben de leerlingen aan de hand van een vragenboekje opdrachten over de 

geschiedenis van Tongeren gemaakt. 's Middags kregen zij in 
groepen een rondleiding door het Gallo-Romeins museum en 
aansluitend volgden zij een workshop over grafvondsten. 
De leerlingen van de derde klassen waren in het kader van de 
verkeerseducatie op sportpark Strijthagen in de weer met hun 
Vevo-dag. In diverse workshops (alcohol en verkeer, EHBO, 
Veolia, remweg, agressie in het verkeer, rolstoelbasketbal en 
de rider-trainer) werden zij gewezen op alles wat zij in het 
verkeer kunnen tegenkomen en waar zeker op gelet moet 
worden. Sommige onderdelen actief, andere interactief. Feit is 
dat zij zich bewust worden van hun gedrag in het verkeer en 
dat zij zich moeten realiseren dat zij door een verkeerde 
verkeersattitude onnodig gevaar lopen en dat zij daarnaast 
ook andere verkeersdeelnemers in gevaar brengen. Vooral de 
workshop ‘alcohol en verkeer’ maakte veel indruk. Hier 
moesten leerlingen met een aangepaste bril plaatsnemen op 
een skelter. En die bril deed het hem, want die bril simuleerde 

dronkenschap. Logisch ook, dat veel leerlingen het parcours tussen de pilonnen niet foutloos konden afleggen. 
 

Feest Serious Rave 
Op vrijdag 4 december vond in de voormalige MIXX het 
grote Serious Rave feest plaats. Een groot succes met 
geen noemenswaardige incidenten. De sfeer was zonder 
meer geweldig, de muziek helemaal top en er waren rond 
de 1000 personen aanwezig, waarvan 75 docenten/ 
medewerkers van de drie scholen (Eijkhagen, 
Sintermeerten en Bernardinus).  
Van Eijkhagen CMC waren circa 350 leerlingen getuige van 
dit spektakel. Hoewel niet de gedroomde opbrengst voor 
Serious Request Heerlen 2015 is gehaald, mag worden 
geconcludeerd dat de samenwerking tussen de drie 
scholen een groot succes was. 
 

Anti Pest Logo 
In samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin Landgraaf is er in het kader van de week van de opvoeding door onze 

brugklassers gewerkt aan een 
ontwerp voor een anti-pestlogo 

voor onze school. Nadat de 
vakjury een keuze had 
gemaakt uit de beschikbare 
schetsen is er gewerkt aan 
verfraaiing van het logo. 
Vervolgens hebben de 
leerlingen via Facebook hun 
voorkeur voor een logo 
bekendgemaakt.  
Op donderdag 26 november 
heeft wethouder Harrie 
Leunessen het anti-pestlogo 
onthuld te midden van onze 
leerlingen uit de brugklassen 
en andere betrokkenen. De 



ontwerpers van het logo zijn Thijs Middeldorp, Kai de Vries, Mathijs Drummen, Roy Althuijzen en Sam Horbach uit klas B1J.  
Ons anti-pestprotocol is te vinden op de site bij onder de button ONDERSTEUNING. 
 

Afscheid Harrie Stegers 
Een bekend gezicht op Eijkhagen is verdwenen, want Harrie 
Stegers heeft de school na 33 jaar verlaten. Hij gaat 
namelijk van zijn pensioen genieten. Harrie was tientallen 
jaren onze rots in de branding op de reprokamer. Zo zal hij 
waarschijnlijk ettelijke honderdduizenden toetsen – als het 
niet meer is - hebben gekopieerd. De laatste jaren met 
behulp van hypermoderne offsetapparatuur; vroeger het 
oude huis-, tuin- en keukenstencilwerk. 
Op woensdag 21 oktober had Harrie zijn laatste werkdag op 
school. Formeel gaat hij pas op 1 januari met pensioen. In 
gezelschap van zijn collega’s van het 
onderwijsondersteunend personeel heeft Harrie officieus 
afscheid van school genomen. Het officiële gedeelte heeft 
gisteren tijdens een informele kerstborrel van het gehele 
personeel plaatsgevonden.  

 

Tenslotte…… 
Al gezien….?  
Weer een nieuwe wanddecoratie in 
de hal bij de leerlingenentree. 
Dit keer het logo van de school.  
Maar wat zie je als je dichterbij 
komt….? Allemaal foto’s. Foto’s van 
alle leerlingen en collega’s. Alles 
professioneel in dit mozaïek 
verwerkt.  
Als u eens tijd heeft om even binnen 
te lopen is het de moeite waard dit 
mozaïek even te bewonderen.  
Kijken of u uw eigen kind tussen al 
die kleine fotootjes 
kunt terugvinden. 
Voorwaar geen 
sinecure.  
 
 
 

 
 
Vakanties en vrije dagen 2015-2016 
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: 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 
Carnavalsvakantie: zaterdag 6 t/m zondag 14 februari 2016 
Pasen: vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart 2016 
Meivakantie inclusief Koningsdag en Hemelvaart: zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2016 
Pinksteren: zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 mei 2016 
Zomervakantie: zaterdag 23 juli 2015 t/m zondag 4 september 2016. 
 
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. 



Kerstmis 
Volgende week vieren we Kerstmis. Iedereen doet dat op zijn 
eigen manier. Maar hoe je Kerstmis ook viert, geniet er vooral 
van. Geniet van het feest en alles wat er omheen hangt. Geniet 
van de laatste dagen van al weer een kalenderjaar. Begroet het 
nieuwe jaar en laten we hopen dat dit nieuwe jaar iedereen 
datgene biedt en brengt wat je zelf zou willen. 
 
Als afsluiter van dit (redactionele) jaar nog een beetje 
‘kerstgeschiedenis’.   
 
Nog voor het ontstaan van het christendom vierden de heidense 
Germanen al het ‘Joelfeest’, ook wel bekend als het 
‘Midwinterfeest’. In totaal duurden de bijbehorende festiviteiten 
twaalf dagen, maar het hoogtepunt werd bereikt op de kortste dag 
van het jaar, 21 december. Na deze datum werden de dagen 
namelijk weer langer en nam de hoeveelheid zonlicht weer toe, en 
dus vierden de Germanen tijdens het Joelfeest dat het zwaarste 
punt van de winter weer voorbij was.  
Met de opkomst van het christendom in de eerste eeuwen na 
Christus werden veel heidense tradities omgezet naar katholieke 
feestdagen. Zo ook het Joelfeest, dat werd opgenomen in de 
zogeheten ‘kersttijd’, een periode van twaalf dagen tussen 25 december en 6 januari die ieder gewijd waren aan minstens 
één katholieke geestelijke.  
Op het concilie van Mainz in 813 werd echter besloten om de viering van Kerstmis zelf uit te breiden. Voortaan moest het 
kerstfeest maar liefst vier dagen duren. Op al deze dagen was het bovendien verboden om te werken, want dat zou ongeluk 
brengen. In plaats daarvan kregen de vier kerstdagen daarom ieder een eigen focus. Zo was Vierde Kerstdag een 
kinderfeest en stond Tweede Kerstdag geheel in het teken van de dieren. Boeren lieten dan hun paarden door het dorp 
galopperen om zo te ‘garanderen’ dat ze de rest van het jaar niet ziek zouden worden. In de afgelopen eeuwen werd de 
viering van het kerstfeest echter weer geleidelijk ingeperkt. Zo ging de traditie van Vierde Kerstdag al snel verloren en 
besloot de Nederlandse overheid in 1773 ook Derde Kerstdag af te schaffen.  
Even leek zelfs Tweede Kerstdag in gevaar te komen, maar de 18e eeuwse initiatieven om ook aan dit gebruik een einde te 
maken liepen op niets uit. Sterker nog, in 1964 werden beide kerstdagen juist uitgeroepen tot officiële vrije dagen voor alle 
Nederlanders. Het religieuze karakter van Tweede Kerstdag is echter wel verloren gegaan. Inmiddels brengen de meeste 
Nederlanders hun extra vrije dag namelijk veelal door op de woonboulevards of bij de schoonfamilie. 
 
Namens de directie en het personeel van Eijkhagen CMC Prettige feestdagen 
 
 
 


