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Nieuw logo 
Het zal u vast niet zijn ontgaan, dat wij in alle communicatie steeds vaker gewoon de naam ‘Eijkhagen’ gebruiken in plaats 
van  het volledige ‘Charlemagne College, locatie Eijkhagen’. Ook in het logo van de school (zoals hierboven te zien is) heeft 
dit nu tot een aanpassing geleid. We zijn dicht bij het oude logo gebleven, maar hebben wel de naam van onze locatie een 
prominente plek laten geven. Het logo is inmiddels ook op de website aangepast en het zal in foldermateriaal worden 
gebruikt.  

 
Opening nieuwe hal 
Burgemeester Vlecken van Landgraaf viel op maandag 8 
december de eer te beurt om de nieuwe leerlingenentree annex hal 
officieel te openen. Niet zoals veelal gebruikelijk met het 
doorknippen van een lint. Nee, de ingebruikname van de nieuwe 
hal werd met een muisklik gerealiseerd, waarna een video op de 
wand verscheen.  
De entree doet namelijk niet alleen dienst als pauzeruimte, maar 

biedt ook mogelijkheden 
voor exposities. Ter 

gelegenheid van 
die opening was 
de afgelopen 
twee weken de 
tentoonstelling 
‘Voor Altijd’ te 
zien. Deze 
tentoonstelling 
was tot stand 
gekomen in samenwerking met de afdeling Kerkrade en Landgraaf van 
UNICEF. Vormgegeven door Renan Schulze vertelden kinderen 
uit oorlogen van ‘toen en nu’ hun indrukwekkende verhaal in beeld en 
geluid. De tentoonstelling was tot 18 december op weekdagen voor 
iedereen toegankelijk. 
Rector Jos van Eyk werd behoorlijk verrast door twee leuke gestes. 

Allereerst het cadeau van de leerlingenraad, die blij was met het feit dat de 
school zo voortvarend te werk was gegaan om deze nieuwe plek voor de 

leerlingen te realiseren. Daarnaast ontving de rector namens de aannemers en onderaannemers als dank voor de goede 
samenwerking nog een cheque ter waarde van € 1175,-. Volgens  hem kan dit geld uitstekend gebruikt worden voor de 
verdere aankleding van ons gebouw. 
 
Met de ingebruikname van de nieuwe hal is de verbouwing van de school afgerond. In de afgelopen twee jaar is het gebouw 
grondig gerenoveerd en uitgebreid ten behoeve van het groeiend aantal leerlingen. 
 

Algemene zaken vmbo 
 Huiswerkbegeleiding schakelklassen 

Na de kerstvakantie zal de huiswerkbegeleiding voor een bepaalde groep leerlingen weer van start gaan. 
De selectie wordt bepaald aan de hand van het rapport. De begeleiding zal duren tot maart. U zult via een mail van de 
mentor (eerste week januari 2015) vernemen of uw kind bij deze groep hoort.  

 Pilot MOG schakelklassen 
Dit jaar gaan we in de schakelklassen werken met de pilot MOG. Dit is een beoordelingssysteem dat fungeert naast het 
reguliere cijfer. MOG staat voor Motivatie, Organisatie en Gedrag. Omdat alle lesgevende docenten een MOG-beoordeling 
invullen, ontvangen we waardevolle informatie over de leerlingen. We hopen enerzijds dat deze beoordeling voor de 



leerlingen motivatieverhogend werkt en anderzijds kunnen onze leerlingbesprekingen effectiever verlopen. Tevens zien we 
de MOG-beoordeling als een belangrijk onderdeel ter ondersteuning van onze advisering aan het einde van de brugklas 
(advies vmbo-tl of havo). De ouders zullen hierover via de mail geïnformeerd worden. 

 Sectorkeuze  3 vmbo 
Op 11 november vond de inloop- en informatieavond plaats voor ouders en leerlingen van 3 vmbo-tl. Na een korte instructie 
over het doel van de avond gingen ouders en kinderen aan de slag. Aan de hand van vragen en opdrachten kwamen de 
belangrijkste zaken met betrekking tot de sectorkeuze aan de orde. De presentatie met betrekking tot de sectorkeuze staat 
op de site van de school (spotlight, decanaat, vmbo, 3 vmbo, sectoravond/inloopavond 11 november). Ook het 
keuzeformulier met toelichting is terug te vinden op de site van de school. 

 Week van de procestechniek 3 vmbo 
Een aantal leerlingen gaat op maandag 19 januari 2015 naar de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. De leerlingen 
voeren op een procestechnieklocatie concrete procestechniek, maintenance en laboratoriumtechniek doe-activiteiten uit. Het 
programma omvat één dagdeel, in ons geval is dat de middag. Het programma is niet voor alle leerlingen. Wij selecteren op 
basis van de sectorkeuze. 

 Speeddate 4 vmbo 
Op dinsdag 2 december vond er een bijzonder evenement plaats bij ons op school: speeddaten tussen beroepsbeoefenaars 
(ouders) en leerlingen. Deze speeddate-avond is ontstaan uit een samenwerking tussen de decanen en afdelingsleiders van 
Herle, Sintermeerten en Eijkhagen. De bijna 300 eindexamenleerlingen van de drie scholen hebben gesprekken van tien 
minuten met de beroepsbeoefenaars (ouders) gevoerd. Na deze tien minuten werd er gewisseld en volgde een ander 
gesprek. Voor de wachtende ouders was er een apart programma met onder andere een presentatie van het Arcus College 
over de aanmeldingsprocedure en uitleg over de gang van zaken bij het eindexamen. Deze avond werd door de leerlingen 
en ouders als zeer zinvol ervaren. Daarom volgend jaar weer, maar nu op Sintermeerten.  
Reactie van een leerling: 

‘Ik wou u nog vertellen dat ik de speeddate-avond erg leuk vond. Je krijgt dingen verteld die je op een open dag of 
informatieavond over een opleiding niet  echt op deze manier te horen zult krijgen. Ik vond het erg leuk en erg 
leerzaam en ik vond het echt iets dat volgend  jaar echt nog een keer moet worden herhaald!! Want het was echt 
leuk om zo echt  te kunnen praten met een beroepsbeoefenaar. Bedankt voor de leuke avond.’ 

 Overstap 4 vmbo  4 havo 
Er is geïnventariseerd welke leerlingen de overstap naar havo zouden willen maken. Al deze leerlingen hebben inmiddels 
een motivatiebrief aangeleverd en zij zijn opgenomen in de procedure. De procedure is te vinden op de site van de school. 
Op 22 januari 2015 wordt een speciale informatieavond georganiseerd voor eventuele overstappers en hun ouders. Een 
week eerder kunt u op de ouderavond tijdens de tienminutengesprekken informatie ontvangen over hoe uw kind ervoor 
staat. U moet zich via de site opgeven voor een gesprek. 

 MBO-voorlichtingsavond  
Voor de leerlingen van 4 vmbo vond op 18 november op drie locaties van het Arcus college de mbo-beroepskeuzeavond 
plaats. Deze avond is zeer goed bezocht. Op de verkeerschaos op sommige plaatsen na, zonder meer een geslaagde 
avond. 
 

Een terugblik op een ‘droge dinsdag’ 
De ervaringen van M&O-docent Anthony Heijmans: 
‘Op dinsdag 11 november begint Terry Generet uit 6 tvwo om 10.00 uur in lokaal 315 aan zijn 
Chemistry AS-level Exam, precies op het moment dat er omgeroepen wordt, dat de situatie te 
onveilig is om op school te blijven. Met toestemming van rector Jos van Eyk mag Terry echter 
zijn examen toch maken en ik (A.H) knijp in mijn handjes.  
Het lijkt op een ruim van te voren en goed geplande sabotageactie en de gemeente Landgraaf 
merkt zelfs nog niet eens op, dat er geen waterdruk meer is.  
Deze actie zorgt er namelijk voor dat Terry in alle rust zijn examen kan maken, alle collega’s een 
welverdiende uitpufdag krijgen, onze leerlingen zich geweldig kunnen voorbereiden op de 
aanstaande herkansingen, onze school weer aan PR doet en dat ik mijn ‘filmdebuut’ voor L1 
maak. Volgens mij één van de succesvolste dinsdagen in jaren!’ 
 

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, X-plore, 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.’ 

 
Project ‘Dag der Verleiding’ voor klas 2  
Op 13 november heeft het project ‘Dag der Verleiding’ plaatsgevonden. Thema’s zoals groepsdruk, gamen, veilig vrijen, eten 
en drank zijn aan bod gekomen. Ook externe instanties zoals Bureau Leerplicht (VSV) en Mondriaan hebben workshops 
verzorgd. Alle leerlingen hebben aan het einde van de dag een enquête moeten invullen. Conclusie hiervan was dat de dag 
zeer geslaagd was en zeker voor herhaling vatbaar is. 
 

Vevodag klas 3 vmbo en 3 havo 
De jaarlijkse verkeerseducatiedag voor locatie Eijkhagen vond plaats op 13 november. De deelnemende klassen waren 3 
havo en 3 vmbo. Deze verkeerseducatiedag kent een sterk interactief karakter. Soms op een speelse manier, maar vaak 
heel confronterend worden de leerlingen uitgedaagd om over de gevolgen van verkeerd verkeersgedrag na te denken.  
 

Succesvolle HBO en WO-voorlichtingen  
Vertegenwoordigers van ongeveer 60 Hbo-scholen en universiteiten zijn op dinsdag 18 en 25 november naar Eijkhagen 
CMC gekomen om voorlichting te geven over het vervolgonderwijs. Op elk van de avonden bezochten rond de duizend 
ouders en leerlingen de school en werd er in diverse rondes kennis gemaakt met de studiemogelijkheden. 
 
Eijkhagen organiseerde deze novembermaand voor de derde keer de voorlichtingen van de vervolgopleidingen in Landgraaf. 
Het animo onder de HBO en WO-opleidingen was weer geweldig. “Iedereen wilde komen en we hebben naast de Limburgse 
HBO’s en de universiteit van Maastricht ook de TU Delft, de Universiteit Tilburg, studeren in Amerika en de RWTH uit Aken 
op bezoek gehad”, zegt decaan Marc Didden.      
 
“De respons van de leerlingen en ouders was ook dit jaar weer goed te noemen. Voor een opleiding als geneeskunde 
hadden zich dit jaar maar liefst 102 mensen aangemeld. Andere drukbezochte voorlichtingen waren: economics & business 

(87), psychologie (86), applied science (83) en de 
combinatievoorlichting gezondheid (81).”  
Iets wat dit jaar wel opviel bij de aanmeldingen was dat de 
creatieve en kunstzinnige opleidingen minder bezoekers 
trokken dan de afgelopen jaren. Ook was te zien, dat leerlingen 
eerder kiezen voor een opleiding in de eigen regio. Een gevolg 
van de invoering van het studievoorschot?   
 
 “We hebben er bewust voor gekozen om leerlingen en ouders 
al vanaf leerjaar drie uit te nodigen. Leerlingen kiezen in 
leerjaar drie een profiel en door nu al met het vervolgonderwijs 
bezig te zijn, maken ze een bewustere keuze”, aldus decaan 
Emmy Wieffer. “In deze periode krijgen de leerlingen van 
Eijkhagen ook proeflessen met de nieuwe vakken uit de 
bovenbouw. Voor ouders en leerlingen is er tevens een 

informatieavond over de profielkeuzes en daarnaast zijn de leerlingen in de bovenbouw volop bezig met ‘proefstuderen’ aan 
universiteiten, interessetesten en meeloopdagen.”  
Kortom: de scholieren van het Eijkhagen CMC zitten niet stil.        
 
Eijkhagen en de decanen willen in 2015 de HBO en WO-voorlichtingen voortzetten. Het programma van de voorlichtingen 
loopt nu drie jaar, maar kan nog steeds worden verbeterd. Indien u aan- en/of opmerkingen heeft kunt u deze altijd mailen 
naar: voorlichtingen@charlemagnecollege.nl 
 

Algemene zaken bovenbouw vwo 
 MOG 

Dit jaar gaan we het tweede jaar in met de pilot MOG, een beoordelingssysteem dat fungeert naast het cijfer. We hebben 
deze beoordeling vorig jaar geïntroduceerd om een aantal redenen: 

- We willen achterhalen of de deze beoordeling de motivatie van de leerlingen verhoogt. 
- De MOG-beoordeling laat meerdere facetten van de leerling zien dan alleen een cijfer. Zo kunnen we in een vroeg 

stadium achterhalen waarom een leerling onder-/bovenmaats presteert. 
- We willen achterhalen of de leerlingbesprekingen met een MOG-beoordeling efficiënter worden. 

 
MOG staat voor Motivatie, Organisatie en Gedrag. 

- Motivatie: doet een leerling goed mee in de klas, stelt hij/zij gerichte vragen, pakt hij/zij opdrachten snel op e.d. 

http://www.eijkhagen.nl/
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- Organisatie: heeft de leerling zijn/haar huiswerk en spullen in orde, is een leerling in staat zijn/haar werk goed te 
plannen, heeft hij/zij de zaken geordend e.d. 

- Gedrag: spreekt voor zich. 
 
Deze indicatoren worden door vakdocenten aan het einde van iedere periode beoordeeld met onvoldoende, voldoende of 
goed. In SOM worden kolommen aangemaakt, waar deze beoordeling aan gekoppeld wordt. De mentor en ouders kunnen 
dit voor alle leerlingen dan goed bijhouden. 
Na periode 2 is er een tussenevaluatie geweest van de MOG-beoordeling van de vwo-bovenbouwafdeling.  
Over het resultaat is iedereen positief. Door de MOG-beoordeling werd het vooraf vergaderen enorm effectief. Alle gegevens 
liggen al op tafel, waardoor de mentor een concreet voorstel kan formuleren en er al een actie (bijv. hulpvraag) aan 
verbonden kan worden. De leerlingen blijken in de klas ook daadwerkelijk meer gemotiveerd. Ze willen graag een ‘goed’ 
halen en participeren actiever in de les. Als blijkt dat een leerling moeite heeft met plannen kan deze snel met maatwerk 
geholpen worden. 
Een aantal docenten geeft aan, dat het niet altijd eenvoudig is om de MOG-beoordeling in 
te vullen. Ze moesten in sommige gevallen wel even nadenken. Dit werd echter als positief 
ervaren. ‘Zo denk je meer na over hoe een leerling individueel functioneert en waar hij/zij 
nog in ondersteund kan worden.’ 
Om een compleet beeld te krijgen zullen we deze pilot ook dit jaar voortzetten. We vinden 
ook uw mening hierover belangrijk. Mocht u een mening hebben over de MOG-beoordeling 
en deze met ons willen delen, kunt u een mail sturen hierover naar: 
cme.beaumont-peters@charlemagnecollege.nl 

 Uitwisseling Carolus Magnus-Charlemagne Eijkhagen 
Op 6 november bezochten vijf leerlingen van Eijkhagen CMC onder leiding van mevrouw 
Maartje Lancee en rector Jos van Eyk het Gymnasium in Übach Palenberg, net over de 
grens in Duitsland. Ze werden daar heel hartelijk ontvangen door de schoolleiding, leraren, 
leerlingen en ouders. Het ijzer werd gesmeed, terwijl het nog heet was, want er zijn direct 
plannen gemaakt om samen een interessant project uit te werken. De Nederlandse en 
Duitse leerlingen gaan samen een 'app' maken voor jongeren die Aken bezoeken. 
Een bijzonder feit is dat de school in Duitsland de naam Carolus Magnus draagt en laat dat nu dezelfde Karel de Grote zijn 
naar wie ons Charlemagne is genoemd. Dat juist deze samenwerking een project in Aken betreft, is geen raadsel. Aken is 
immers de stad van Karel de Grote en ook de stad waar hij begraven ligt. We hopen dat deze eerste samenwerking het 
begin van een intensief contact tussen onze beide scholen kan zijn. 

 Tenslotte 
- Voor de eindexamenkandidaten, die extra ondersteuning nodig hebben of willen, is het ‘Ik slaag’-project opgestart. 
- Voor het personeel zijn er twee studiemiddagen georganiseerd.  
Een studiemiddag over zorg, waarin benadrukt werd dat de nieuwe zorgstructuur gebaseerd is op zorg voor alle leerlingen. 
Daarnaast nog een studiemiddag over differentiatie in de klas.  
-  We zijn in de bovenbouw gestart met pilot ‘smart rekenen’. Leerlingen, die dit betreft zijn hierover geïnformeerd. 

 
Little Victorians op het tto van Eijkhagen  
Vrijdag 14 november. Om 14.00 uur meldden zich twee Engelse acteurs bij de school met een wagen vol decorstukken. In 

de Martinzaal bouwden ze een Victoriaans decor. Om 15.00 uur kwamen de tweetalige 
brugklassers. Ze gingen een fantastische experience tegemoet: ze werden little Victorians. 
Ouders en andere bekenden waren er getuige van. En ook dit jaar geschiedde het wonder weer: 
in een uur tijd studeerden de kinderen een toneelstuk (à la Charles Dickens) in. En daarna werd 
het in drie kwartier opgevoerd. Ongelooflijk! 
Alle kinderen doen mee. Ze vinden het allemaal geweldig om een rol te mogen spelen, al zie je 
natuurlijk wel meteen wie bijzonder getalenteerd is. Ongemerkt leren de kinderen iets over 
Engels, geschiedenis, maatschappijleer en literatuur. Over onderwijs gesproken. 
Na afloop had het publiek heel wat na te praten, terwijl de acteurs een begin maakten om het 
slagveld op te ruimen. Tegen 18.30 uur verdwenen ze in de druilregen. Maar op school (en 
zeker bij B1J) zal er nog lang over worden nagepraat. 
 

Tto-reizen 2015 
Klas Week Wanneer Uitwisseling 

B1j Week 17 20-24 april 2015 Eijkhagen naar Newport, Engeland 

B1j Week 23 1-5 juni 2015 Newport naar Landgraaf  

V3c Week 7 8-13 februari 2015 Eijkhagen naar Rovigo, Italië  

V3c Week 13 23-27 maart 2015 Rovigo naar Landgraaf 

V3d Week 17 20-24 april 2015 Eijkhagen naar Canterbury 

mailto:cme.beaumont-peters@charlemagnecollege.nl


Anti-pestprogramma’s helpen wel 
Na het dodelijke steekincident op het Corbulo-college (medio oktober) is de discussie over pesten weer opgelaaid. De 
gepeste 16-jarige Anthony stak zijn 15-jarige medeleerling Wesley neer, die aan zijn verwondingen overleed. Hebben 
programma's op scholen om pesten tegen te gaan wel zin? 
Misschien eens handig om de volgende link aan te klikken: http://nos.nl/artikel/709994-antipestprogrammas-helpen-wel.html 
 

Motivatiewerkgroep 
De docenten Schoonderbeek, Scholten en Kohl hebben een werkgroep opgericht, die nadenkt over het bevorderen van de 
motivatie van leerlingen. Er is een plan gemaakt om bepaalde motiverende principes daadwerkelijk in de praktijk toe te 
passen. Als deze aanpak positieve resultaten oplevert, kunnen we de bestaande plannen verbeteren en uiteindelijk 
uitbreiden over meer delen van de school. De theorie is uiteraard leuk, maar resultaten behalen in de praktijk is nog beter.  
 

Teamspot 
Eijkhagen CMC is een samenwerking aangegaan met Teamspot. Dit is een sociaal mediaplatform voor praktijkinspiratie en -
activatie in het onderwijs. Teamspot wil leerlingen op eigentijdse wijze (via internet) in contact brengen met verschillende 
beroepsbeoefenaars (ouders). Onze school doet op dit moment met de reguliere 3 vwo-klassen mee aan dit pilot-project. Het 
is de bedoeling om in de toekomst alle klassen vanaf leerjaar 3 tot en met het eindexamen bij dit project te betrekken. Meer 
informatie is te vinden op hun site: http://www.teamspot.nl 
 

Artcadia: 'Imagine your future'  
De tweedejaars werkten de afgelopen tijd aan het Artcadiaproject. Iets wat wij als Eijkhagen CMC intussen al voor de vierde 
keer doen. Aflopen jaren viel onze school al een paar keer in de prijzen. Meest in 
het oog springend is natuurlijk het Play4Power-project van Colin Martin, Tim 
Beckers en Delano Lankhorst. De panelen in het centrale trappenhuis zijn een 
aandenken aan die goede jaren. 
Dit jaar jureerden de jongens van Play4Power zelf ook. Aan het begin van het jaar 
vroegen ze in een presentatie aan medeleerlingen om mee te denken over verdere 
ontwikkelprojecten op de Wilhelminaberg. Veel leerlingen bedachten nieuwe 
attracties, gebouwen en energiebesparende eyecatchers voor Play4Power. 
Andere leerlingen hielden zich aan het traject van Artcadia, waarbij hen gevraagd 
werd mee te denken over verbeteringen op het gebied van mobiliteit, water, 
gebouwen, energie en ruimte.  
De projecten die doorgaan naar de voorrondes worden door de docenten per email 
bekendgemaakt. De winnaars krijgen een reisje naar Londen aangeboden. 
 

Belangrijke data 
December 2014: 

 19 december: uitdelen examendossier examenklassen; opening inschrijvingen herkansingen voor de 
examenklassen en tienminutengesprekken voor de gehele school. 

Januari 2015: 

 5 januari: parentscouncil. 

 6 januari: sluiting inschrijvingen herkansingen examenklassen en tienminutengesprekken. 

 7 januari: pupilscouncil. 

 9 januari: start uitwisselingsproject Baskenland; Baskische leerlingen komen aan; inleveren ondertekend 
examendossier bij afdelingsleider. 

 12 januari: herkansingen examenklassen 1e, 2e en eventueel 3e uur; daarna gewoon les. 

 13 januari: mentorenoverleg vanaf 15.15 uur. 

 14 januari: kennismakingsmiddag voor leerlingen van groep 8; lessen vervallen na het vierde uur. 

 15 januari: tienminutengesprekken; gastlessen in kader van havo-/vwo-techniekverkiezing ‘High Tech Your Future’. 

 18 januari: einde uitwisselingsproject Baskenland deel I. 

 19 januari: deadline inleveren cijfers herkansingen. 

 20 januari: leerlingen 3 vmbo uit cluster Nask 1 en 2 ’s middags naar DSM in kader ‘Week van Procestechniek’.  

 22 januari: informatieavond voor ouders van leerlingen die overstappen van 4 vmbo-tl naar 4 havo; 
informatieavond voor toekomstige tto-leerlingen. 

 29 januari: informatieavond voor ouders van toekomstige vmbo-, havo- en vwo-leerlingen. 

 30 januari: excursie Amsterdam voor 6 vwo cluster geschiedenis. 

 31 januari: Open Dag. 
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Februari 2015: 

 1 februari: uitwisseling 3 vmbo met Rome. Vertrek naar Rome. 

 3 februari: bijeenkomst klankbordgroep. 

 7 februari: terugkeer 3 vmbo uit Rome. 

 10 februari: ISP voor leerlingen met een N-profiel van 5 havo en 6 vwo. 

 11 februari: Euregiocup volleybal op Sintermeerten. 

 13 februari: carnavalsmiddag personeel; leerlingen na vierde uur vrij; start carnavalsvakantie tot en met 22 
februari. 

 
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.   
 
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. 

 
Kerstmis 
Bij het kerstfeest herdenken we de geboorte van Jezus Christus. Deze geboorte markeert de menswording van God. 
Kerstmis is dus het feest van de incarnatie van God de Zoon. Het woord Kerstmis komt van het Middelnederlandse 
Kerstesmisse -. 'Kerstes' duidt op Christus en 'misse' op mis: 'Christusmis' dus.  
 
Als cultureel verschijnsel echter is Kerstmis de gekerstende versie van het Winterzonnewendefeest. Het kerstfeest is in feite 
dus al veel ouder. Natuurvolkeren vierden in deze periode de winterzonnewende. Het licht van de zon was en is in veel 
natuurgodsdiensten synoniem met leven. De winterzonnewende is het moment dat de zon weer in kracht toeneemt, alle 
reden dus in de natuurgodsdiensten om het Nieuwe Leven te vieren. De winterzonnewende heette in het Romeinse Rijk de 
'dies natalis solis invincti': 'geboortedag van de onoverwinnelijke zon'. De dag stond in het Romeinse Rijk in het teken van 
Mithras, een zonnegod die uit een maagd geboren zou zijn. 
 
Het was de vroege katholieke kerk een doorn in het oog dat de Mirthras-verering maar niet tot een einde kwam. Om de 
zonnedienst eens en voor altijd te beëindigen, besloot paus Julius I (337-352) rond het jaar 340 dat de christenen voortaan 
op de 'dies natalis solis invincti' het geboortefeest van Jezus Christus moesten vieren. Christenen, zo meende Julius, 
behoren Hém te aanbidden als het Licht dat de duisternis voorgoed verjaagt en eeuwig leven schenkt. 
 
Daarnaast is in veel huizen rond Kerstmis de kleur rood prominent 
aanwezig: rode bloemen, rode klokken en rode kaarsen.  
 
Rood is de kleur van het vuur. Het gebruik van deze kleur gaat dan ook 
terug op de vuren, die de Germanen en andere heidense volken binnen- 
en buitenshuis stookten tijdens het feest van de winterzonnewende. Zij 
hielden zelfs fakkelommegangen in de richting van de loop van de zon, 
om zo het zwakke, groeiende zonlicht een extra impuls te geven.  
 
Tegenover dit rood stelt de Kerk in haar vieringen als liturgische kleur 
juist wit, voor haar de kleur van de vreugde, die past bij het geboortefeest 
van Jezus Christus. 
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 hij zelf wil. 
 
Namens alle medewerkers van het Eijkhagen CMC,  
 
 
Prettige feestdagen! 


