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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 fijne kerstvakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J. Jongen 
 
Kerstwens 
De tijd is weer omgevlogen. De eerste helft van schooljaar 2019-2020 zit 
er alweer bijna op. De toetsweek is achter de rug en de docenten 
hebben in de week voor de vakantie een tussenbalans opgemaakt van 
de vorderingen van de leerlingen. Eind december is altijd een belangrijk 
moment om het signaal te kunnen geven of een leerling op koers ligt of 
dat er nog een inhaalslag moet worden gemaakt om het schooljaar 
succesvol te kunnen gaan afsluiten in juli. Maar nu is er eerst tijd voor 
iedereen om na de inspanningen van de afgelopen periode even rust te 
nemen en te genieten van gezellige feestdagen met familie en vrienden. 
Namens het hele team van Eijkhagen wens ik u en jullie een prettig Kerstfeest en geluk en gezondheid in 2020.  
 
Jos van Eyk, rector 
 

Onderwijs  
 
Activiteitendagen -  Anders Leren: zien, proeven, ervaren, onderzoeken…. in en buiten het schoolgebouw 
Activiteitendagen zijn bedoeld om activiteiten te organiseren die passen in het curriculum, maar moeilijk 
uitgevoerd kunnen worden tijdens het reguliere lesprogramma. 
 
De activiteitendagen waren ook dit jaar weer zeer geslaagd. Het programma was heel divers. 
 
Bij de vmbo-t klassen was lifestyle het hoofdthema op één van de twee activiteitendagen. Gezamenlijk ontbijten, 
een les over gezonde voeding en het belang van bewegen stond in dit programma centraal. Dat bewegen 
mochten de leerlingen natuurlijk ook zelf ervaren in de workshop van Slide; de cursus zelfverdediging en de 
fitness workshop. 
 
Bij de havo afdeling werd door de brugklas havo/vwo aandacht besteed aan lifestyle. 2 havo ging aan de slag 
met mijnbouw. Voor klas 3 was er een economie project. 
 
De leerlingen van 1e t/m 4e klas van de (t)vwo afdeling werkten 1 dag aan een project dat in het teken staat van 
onderzoekend leren; hoe pak je dit aan. In de brugklas ging het onderzoek over de Romeinse stad; in klas twee 
werden de verschillen onderzocht tussen jongens en meisjes wat betreft spierkracht lenigheid en conditie; in de 
derde klas werd het verschil tussen arm en rijk onderzocht en in klas 4 stond het onderwerp ‘omtrek van de 
aarde’ centraal bij het onderzoek. Daar waar de leerlingen in de brugklas nog veel informatie krijgen aangereikt 
om het onderzoek te doen, wordt er naarmate de leerjaren vorderen steeds meer eigen initiatief van de leerlingen 
verwacht, zodat ze bij de vervolgopleiding goed zijn voorbereid om wetenschappelijk onderzoek te doen. 

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


 
Jaarlijks terugkerende onderdelen van de activiteitendagen zijn “de dag der verleiding” voor leerjaar 2 en de 
“Vevodag” voor leerjaar 3; programma’s waar leerlingen de gevaren van gamen; soa’s, en verslaving leren, 
verkeersveiligheid en respectvol omgaan met elkaar. 
 
Andere activiteiten die aan bod zijn gekomen zijn een bezoek aan het Gaia park, het bezoek aan de bieb van 
Landgraaf; het economie project voor havo 3, een excursie naar Tongeren voor de gymnasiasten. 
 
We kijken terug op twee geslaagde dagen. Natuurlijk hebben we ook wat verbeterpunten opgemerkt: de 
communicatie naar leerlingen had eerder mogen gebeuren en soms iets duidelijker. Bij de activiteitendagen in 
2020 worden deze punten zeker opgepakt. 
 
Inschrijving vervolgopleiding (mbo, hbo, wo) 
Hoe en wanneer aanmelden voor hbo/wo? Bij de meeste opleidingen 
moet de student zich inschrijven vóór 1 mei 2020. Sommige opleidingen 
in het hoger onderwijs hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen 
een maximum aantal studenten instellen; een numerus fixus. De student 
moet zich op uiterlijk 15 januari 2020 via Studielink aanmelden voor een 
opleiding met een numerus fixus. Zie hier de lijst met nummerus fixus-
opleidingen. Naast numerus fixus kunnen er ook andere selectie 
methodes door instellingen worden gehanteerd. Denk daarbij aan een 
auditie voor een kunstopleiding, zoals het conservatorium. Check daarom altijd de site van de hogeschool of 
universiteit.  
 
Alle examenleerlingen havo/vwo van Charlemagne College Eijkhagen hebben de folder van studiekeuze123.nl  
gekregen, waarin alles beschreven staat m.b.t. de aanmelding. Welke stappen iedere leerling moet zetten om 
zich aan te melden bij het hbo/wo, staat ook in het stappenplan: inschrijven voor een vervolgopleiding via 
Studielink. Als een leerling ervoor kiest om naar het mbo te gaan, dan moet hij/zij zich rechtstreeks bij het ROC 
aanmelden.  
 
Hoe aanmelden mbo? Ook in het mbo zijn er opleidingen met aanvullende eisen of opleidingen met een beperkt 
aantal plaatsen (numerus fixus). Er zijn opleidingen met zowel aanvullende eisen én een beperkt aantal plaatsen. 
Op de site van alle mbo-scholen kan eenieder zien of de opleiding van keuze een beperkt aantal plaatsen heeft 
of dat er sprake is van aanvullende eisen (of beiden). Hier staat ook wanneer iemand zich moet aanmelden.  
Zodra een leerling weet wat hij/zij wil, moet er overgegaan worden tot aanmelding. Er zijn 3 dingen die dan 
moeten gebeuren: (digitaal) aanmelden bij het ROC (mbo-school), een DDD (Digitaal Doorstroom Dossier) 
volledig invullen (elke leerling heeft een persoonlijke brief met ISN nummer en activatiecode ontvangen) en 
vervolgens moet de leerling de documenten die gevraagd worden opsturen en zorgen dat het dossier compleet 
is. 

 
Onze school 
 
Nieuw schoolgebouw  
U zult wellicht al in het nieuws gelezen hebben dat wij een nieuw schoolgebouw krijgen. De gemeente Landgraaf 
heeft vastgesteld dat noodzakelijke renovatie van het huidige schoolgebouw zo duur is dat het op de lange 
termijn voordeliger is om een nieuwe school te bouwen. Momenteel is een werkgroep van docenten, 
ondersteunend personeel en leerlingen druk bezig om het programma van eisen op te stellen. Hierin worden we 
begeleid door het bedrijf Hevo. In verschillende werksessies wordt gekeken naar onze wensen m.b.t. de nieuwe 
school. Daarnaast hebben wij een aantal nieuwbouwscholen bezocht om te kijken wat wij ook zouden willen, 
maar ook wat wij zeer zeker niet in ons nieuwe gebouw willen. Wat voor ons belangrijk is, is dat we vooral het 
huidige ‘Eijkhagengevoel’ meenemen naar het nieuwe gebouw. De locatie is nog niet definitief, maar het ligt voor 
de hand dat de nieuwe school wordt gebouwd op het huidige sportveld naast de school. Na verhuizing zal dan 
het oude gebouw worden afgebroken. Volgens de huidige planning zou het nieuwe schoolgebouw klaar moeten 
zijn voor gebruik in 2023. 

https://studiekeuze123nl.cdn.prismic.io/studiekeuze123nl/72ad9df1-2559-4703-bbe3-55ab894e21d5_191128+overzicht+opleidingen+met+numerus+fixus+2020-2021+3+december+-+DEFINITIEF.pdf
https://www.studiekeuze123.nl/
https://www.eijkhagen.nl/spotlight/decanaat/inschrijven-studielink
https://www.eijkhagen.nl/spotlight/decanaat/inschrijven-studielink


Wij zijn het ondersteuningsteam 
Soms hebben leerlingen om uiteenlopende redenen, extra zorg of ondersteuning nodig. Vanuit het 
ondersteuningsteam proberen wij leerlingen te helpen zodat zij weer lekker in hun vel komen te zitten. Indien de 
kortdurende hulp die wij vanuit school kunnen bieden niet toereikend is dan zullen wij leerlingen en ouders 
doorverwijzen naar gemeente, huisarts of zorgaanbieder. 
 
Tevens hebben wij een maatwerkplek/checkpoint. Dit is een kleinschalige prikkelarme ruimte waarin leerlingen tot 
rust kunnen komen of middels een maatwerkplan kunnen werken aan het versterken van bepaalde 
vaardigheden. Daarnaast bieden wij enkele keren per jaar een faalangstreductietraining aan. 
 
Ons team bestaat uit: Een coördinator, Chantal Roos; leerlingbegeleider, Anne Cillekens; een begeleider 
passend onderwijs, Esther Reumkens. Tevens is er een dyslexiecoach, Gilles Jadoel en een dyscalculiecoach, 
Rosan Delnoij. 
 
Ieder jaar maken verschillende stagiaires onderdeel uit van ons team. Zij bemannen de maatwerkplek en 
begeleiden leerlingen onder verantwoordelijkheid van de coördinator. 
 
Indien dit nodig is sluiten ook diverse andere organisaties aan zoals, schoolmaatschappelijk werk, GGD, Bureau 
VSV (Voortijdig Schoolverlaten). Ook kunnen wij advies vragen aan onze schoolagent, Leon van Seeters. 
 
Dus zit uw kind ergens mee of heeft u kind hulp nodig, voel je vooral welkom om bij ons binnen te stappen! 
 
Je kunt ons bereiken via het algemene nummer van school of via: 
 
ondersteuningsteam@charlemagnecollege.nl  
cjs.roos@charlemagnecollege.nl  
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Wervingsactiviteiten 
In januari staan de volgende wervingsactiviteiten op de planning: 
 

Datum Activiteit 

Woensdag 8 januari Kennismakingsmiddag voor leerlingen van groep 8, 
alle niveaus. 

Donderdag 9 januari Informatieavond tweetalig onderwijs (TTO) voor 
ouders en leerlingen. 

Dinsdag 14 januari Informatieavond algemeen voor ouders. 

Zaterdag 18 januari Open Dag. 

 

Ouderparticipatie  
 
Bijeenkomst contactouders/afdelingsleiders, 25 november 2019. 
Op 25 november heeft de eerste bijeenkomst van dit schooljaar  met de contactouders plaatsgevonden. De 
volgende onderwerpen zijn besproken: 
 
SOM 
SOM wordt door ouders en leerlingen  als zeer prettig ervaren. Informatie over cijfers, absentie en huiswerk is 
belangrijk voor een goede samenwerking tussen leerling, ouders en school. Contactouders geven aan dat 
invullen van SOM door docenten niet altijd adequaat gebeurt.  Wij gaan intern hierover in gesprek. 
 
Laptops 
Ouders en leerlingen zijn tevreden over het laptopgebruik. Leerlingen zijn er al helemaal aan gewend. Nadeel dat 
ze naast de laptop ook nog alle boeken moeten meenemen, waardoor de schooltas erg zwaar is.  
 
In de toekomst zullen steeds meer uitgevers boeken in de vorm van readers ontwerpen die horen bij een digitale 
methode. 
 
Ouderavond en communicatie 
De contacten met school worden als positief ervaren. We hebben enkele tips ontvangen m.b.t. communicatie. We 
zullen hiermee aan de slag gaan. 
 
PTD en toetsweek 
De contactouders hebben aangegeven dat het fijn zou zijn wanneer de toets stof ruim van te voren bekend wordt 
gemaakt. Veel leerlingen maken een planning en starten op tijd met de voorbereidende werkzaamheden. 
 
Activiteitendagen 
Onze activiteitendagen worden als positief ervaren. Onze contactouders geven aan dat de communicatie over de 
activiteiten over het algemeen goed verloopt. Er wordt aandacht gevraagd voor een terugkoppeling van de 
activiteiten in de lessen. 
 
Profielkeuze avond 
De profielkeuze avond wordt als waardevol ervaren. Er wordt veel informatie gegeven in een hoog tempo. 
Contactouders vragen of het mogelijk is om de vakkenmarkt te koppelen aan de profielkeuze-avond. Voor 
komend schooljaar hebben wij dit reeds in onze agenda genoteerd. 
 
Namens onze school willen we de contactouders hartelijk danken voor de inbreng en moeite! Nieuwe 
contactouders voor vwo, havo en vmbo-t zijn nog steeds van harte welkom, graag aanmelden via de mentor van 
uw kind. 
 
De tweede contactouder-avond van dit schooljaar zal plaatsvinden op 15 juni 2020, van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
 
 



Evenementen/Activiteiten 
 
Little Victorians 
Maandag 28 oktober 
hebben de leerlingen 
van de klassen Eb1j 
en Eb1k 
deelgenomen aan de 
drama-activiteit Little 
Victorians. De 
leerlingen spelen de 
hoofdrol in een 
toneelvoorstelling die 
zich afspeelt in de 
Victoriaanse tijd. 
Twee acteurs uit 
Engeland van Phileas Fogg Theatre Company bereiden de leerlingen in ruim een uur voor op een voorstelling die 
een klein uur duurt. De leerlingen werken gedurende deze workshop aan hun Engelse taalvaardigheid, hun 
presentatie vaardigheden, ze doen kennis op over het leven van kinderen in de victoriaanse tijd en werken aan 
teambuilding. Een geweldige activiteit die ook dit jaar weer bijzonder succesvol verlopen is.  
De foto’s spreken dan ook boekdelen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exchange met Catania (Sicilië) voor 3 vmbo 
Begin november hebben 18 
Sicilianen uit Catania een week lang 
onze school bezocht. Maar liefst 19 
leerlingen van 3 vmbo, onder leiding 
van Simone van der Sleen en Karin 
van Buren, nemen deel aan dit 
bilateraal uitwisselingsproject met als 
thema “Let’s go abroad”. De 
afgelopen hectische week stond bol 
van culturele hoogtepunten van 
velerlei pluimage vermengd met een 
vleugje politiek. Zo bezochten de 
leerlingen Amsterdam, Brussel, 
Maastricht en Heerlen waarbij onder 
andere het Rijksmuseum, Manneken Pis, de Sint Servaasbasiliek en de graffiti kunstwerken werden aangedaan. 
In Blegny werd er gewandeld door de schachten van de steenkolenmijn o.l.v. een deskundige gids. Ook een 
officiële ontvangst door de wethouder in het gemeentehuis van Landgraaf vormde een onderdeel van het 
programma en in Brussel was er een uitgebreide rondleiding bij het Europees Parlement. Terugkijkend op de 
afgelopen week kan slechts geconstateerd worden dat onze leerlingen én de 18 leerlingen uit Sicilië samen een 
ontzettend mooie en leerzame tijd hebben gehad, getuige het emotionele afscheid op zaterdagochtend. Iedereen 
staat dan ook te springen om van 16 t/m 22 feb. in Catania deel te nemen aan het tweede deel van dit mooie 
uitwisselingsproject.  
 
Uitreiking senior TTO certificaten 
Jaarlijks wordt het senior TTO certificaat in november uitgereikt aan de leerlingen van het tweetalig vwo die het 
schooljaar ervoor geslaagd zijn. Dit wordt altijd aan het begin van het volgende schooljaar gedaan aangezien de 
resultaten van de IB papers voor de vakantie vaak nog niet bekend zijn. Om het senior TTO certificate te mogen 
ontvangen moeten de leerlingen namelijk aan een drietal eisen voldoen: 
1. Slagen voor het vwo 
2. Slagen voor het IB English examen 
3. Het afronden van de internationale stage 
 
Vrijdag 8 november waren de 
leerlingen die afgelopen jaar 
geslaagd zijn dan ook weer op 
school, nu om hun senior TTO 
certificaten in ontvangst te 
nemen. Het was een heerlijke 
avond waarin vele herinneringen 
werden opgehaald, verhalen 
over de eerste weken als student 
werden gedeeld en waar onder 
het toeziend oog van broers, 
zussen, opa’s, oma’s, ouders én 
collega’s de leerlingen nog één 
keer in het zonnetje werden 
gezet. Simone Reimes sprak de 
leerlingen stuk voor stuk nog een 
keer persoonlijk toe en nam 
onder luid applaus afscheid van 
de groep. De ceremonie eindigde 
met een traditionele toost en 
groepsfoto. Vervolgens werden er nog enkele drankjes gedaan en was het tijd om echt afscheid te nemen. 
Hopelijk niet definitief… 



Geslaagde HBO/WO-voorlichtingen op Eijkhagen 
Donderdag 7 en 14 november waren op Charlemagne College 
Eijkhagen weer de jaarlijkse HBO/WO-voorlichtingsavonden. Er 
waren weer een 50-tal voorlichtingen op school van de Zuyd 
Hogeschool, Fontys, HAS Venlo, TIO, RWTH Aachen, FH Aachen, 
Maastricht University, TU Eindhoven, Tilburg University, Defensie en 
TU Delft. In de pauze was in de onderbouwkantine een 
voorlichtingsmarkt met vele hogescholen en universiteiten en werd er 
koffie geserveerd.   
 
Uitwisseling I.I.S.S. “Ettore Majorana” in Scordia 
Domenica 3 nov. De reis naar Sicilië is heel 
soepel verlopen. De gastgezinnen stonden al 
te wachten op luchthaven. Eerste 
welkomstberichten kwamen van hen kwamen 
bij de landing al binnen. Een fijn, warm 
ontvangst en daarna ging iedereen met zijn 
familie mee. 
 
Lunedì 4 nov. Mooie ochtend in Militello 
doorgebracht. Naast een museum en een 
prachtige kerk ook een olijfolie fabriekje 
middenin het centrum bezocht. Zoveel olie op 
geroosterd brood mogen proeven als we 
wilden. Delizioso. De middag werd met de 
families doorgebracht. 
 
Martedì 5 nov. Vandaag hebben we in de ochtend de vulcaan Etna bezocht. Na een flinke klim was het genieten 
van een fenomenaal uitzicht. Daarna zijn we even gestopt bij een honingfabriekje, waar we na wat uitleg alles 
mochten proeven en natuurlijk konden kopen. De middag brachten we door in Taormina, waar een heel 
bijzondere arena ligt. In één blik zie je tegelijkertijd de arena, het stadje, de zee, de Etna en een stralende zon. 
Prachtig! 
 
Mercoledì 6 nov. Een verrassend bezoekje was het vandaag aan 
het nationale onderzoeksveld voor citrusvruchten. We werden 
allemaal erg gelukkig van het zelf mogen plukken van sinaasappelen 
en vooral meteen ter plekke opeten. Daarna op naar Siracusa, waar 
we op een bijzonder punt hebben gestaan: links Romeinse resten 
van een paardenracebaan en rechts een grotgevangenis van de 
Grieken. De echo in de grot was indrukwekkend. De hele dag 
geweldig mooi weer gehad, volop zon. Maar na wat rondlopen in de 
stad werden we beetje overvallen door een flinke regenbui, dus plu 
op en snel naar de bus. 
  
Giovedì 7 nov. Dagje Catania vandaag. Enkele mooie gebouwen 
bekeken, maar vooral tijd om lekker vrij rond te lopen, sfeer te 
proeven en winkeltjes en eettentjes te ontdekken. Iedereen heeft wel 
wat kunnen kopen en we zijn het allemaal wel eens dat Catania een 
mooie stad is, waar je heerlijk een dagje kunt doorbrengen. 
 
Venerdì 8 nov. Na het ontbijt op weg naar de luchthaven. De 
tussenstop in Rome verliep soepel. Aangekomen in Nederland kwamen we tot de conclusie dat we het de hele 
week erg getroffen hadden met het weer op Sicilië, 23-24 graden en veel zon. De kou en regen viel ons dan ook 
een beetje koud op het dak. 
 



Tafeltennis clinics 
Maandag 11 november heeft tafeltennisvereniging ‘TTV Kerkrade ‘68’ clinics verzorgd aan de eerste en 
tweedejaars leerlingen van onze school. De begeleiders hadden leuke oefeningen bedacht en de leerlingen 
deden enthousiast mee. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e Parkstad Bedrijven Carrousel 
Woensdag 20 november hebben de leerlingen van 5 havo in diverse 
workshops het tweede Parkstad Bedrijven Carrousel (= PBC)  doorlopen.  
Deze HaCo-activiteit mag zeker als zeer geslaagde activiteit worden 
beschouwd. Van zowel leerlingen, collega’s  als ook door 
sprekers/vertegenwoordigers van de 10 deelnemende branches/bedrijven 
hoorden we alleen maar complimenten. Sprekers waren zeer te spreken 
over de aandacht die ze kregen van vrijwel altijd gemotiveerde leerlingen. 
Die enkeling die minder gemotiveerd aan de workshops deelnam, liet dit in 
ieder geval niet merken.  Een (positief) kritische noot van een enkele 
leerling was dat men graag nóg meer variëteit in het aanbod zou willen 
hebben. Branches vanuit een management  (People en Business) - kant  
waren te weinig aanwezig. En dat klopt ook! Als organisatoren zullen we 
tijdens het komende PBC (volgend schooljaar) hieraan meer aandacht 
moeten besteden.  Wanneer iemand van jullie, binnen zijn kennissenkring, een potentieel branche/bedrijf weten, 
laat ons dat dan even weten. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.  
 
Inmiddels hebben voor komend schooljaar al een aantal 
bedrijven, buiten de reeds deze keer aanwezige 
bedrijven, toezeggingen gedaan om volgende keer ook 
te willen participeren. Denk hierbij aan, Gaia Zoo, 
Gemeente Landgraaf, APG maar ook Medtronic.  
 
Via LinkedIn is e.e.a. ook al in de media gekomen. Zie 
hieronder een bericht van WSP Parkstad. Hierop heb ik 
gereageerd en vervolgens is er ook een reactie gekomen van youRegion Euregio Meuse Rhine. Deze organisatie 
geeft aan om ook een letterlijk en figuurlijk buiten de Parkstadgrenzen te kijken.   
 



Lezing over de NAVO 
In een wereld die steeds verder globaliseert speelt de NAVO natuurlijk een belangrijke rol. Vragen die omtrent de 
NAVO naar boven komen zijn bijvoorbeeld:  
- Hoe is de NAVO ontstaan? 
- Wat doet de NAVO precies? 
- Hoe is de NAVO georganiseerd? 
- Wat wordt de rol van de NAVO in de toekomst? 
 
Wethouder Schiffelers heeft Eijkhagen in 
contact gebracht met de heer Mellor, 
communication officer van NATO JFC 
Brunssum. De heer Mellor is samen met zijn 
stagiair naar school gekomen om op 
woensdag 20 november met de 
bovenbouwleerlingen van het tweetalig vwo te 
praten over de bovenstaande vragen. Het 
eerste deel was zeer technisch van aard en 
ging over de bestuurlijke organisatie van de 
NAVO, het tweede deel was interactiever van 
aard en hier konden de leerlingen zelf vragen 
stellen.  
 
Vakkenmarkt 2019 
De leerlingen van 3 havo en 3 (t)vwo moeten dit jaar een profiel kiezen. Donderdag 21 november was er een 
profielkeuze avond voor de ouders. In aansluiting hierop hebben we op dinsdag 10 december een vakkenmarkt 
georganiseerd in de aula van onze school. Deze markt was tevens bedoeld voor leerlingen van 4 vmbo-tl die de 
overstap willen maken naar de havo. Alle vakken die nieuw zijn voor de leerlingen, m.a.w. die ze nog niet hebben 
gehad in de onderbouw, werden hier gepresenteerd. Naast vakdocenten waren er ook leerlingen en enkele 
ouders (beroepsbeoefenaren) die klaar stonden om iedereen te woord te staan. Na het openingswoord van 
mevrouw Curfs, sectordirecteur (t)vwo werden ouders en leerlingen in de gelegenheid gesteld de markt te 
bezoeken. 
 
Talencarrousel voor 3 havo 
Op dinsdag 10 dec. hebben tijdens het 1e en 2e 
lesuur 7 leerlingen onderwijs gegeven aan alle 3 
havo-klassen waarbij hun eigen bijzondere 
achtergrond, talen en culturen centraal stonden. 
Op velerlei manieren gaven zij een indruk van hun 
land van herkomst. Diverse onderdelen kwamen 
aan de orde zoals het gebruik van woordjes en 
getallen, politieke en historische thema’s, 
toeristische attracties, het familieleven, muzikale 
stromingen en nog veel meer. E.e.a. werd 
ondersteund door attributen die de lesgevers 
hadden meegenomen waaronder een aantal 
prachtige kledingstukken. De leerlingen van 3 havo 
mochten ook nog eens proeven van lekkere 
culinaire gerechten, die speciaal geprepareerd waren voor deze dag. Al met al een bijzonder mooie ontmoeting! 
We willen graag de volgende lesgevers (en hun ouders) bedanken voor de interessante en leerzame lessen: 
Elanur Simsek (Turkije), Varnika Arulampalam (Sri Lanka), Wiktoria Targosz  (Polen), Abdulrahman Seyada 
(Syrië), Haya Al Jazayrli (Syrië), Judy Alsheghri (Syrië) en Renad Kasrin (Syrië). 
 
 
 
 



Geslaagde paarse vrijdag!  
Vrijdag 13 december kleurde Eijkhagen paars. Wij willen iedereen 
bedanken die heeft bijgedragen aan een geslaagde paarse 
vrijdag. Er zijn paarse bandjes uitgedeeld, heel veel gezichten 
geschminkt en het thema seksuele diversiteit is onder de 
aandacht gebracht.  
 
We hebben ook een heleboel nieuwe aanmeldingen voor de GSA 
gekregen en daar zijn we ontzettend blij mee! Wij verheugen ons 
nu al op volgend jaar. 
 
Junior speaking contest 
Dinsdag 10 december stond de jaarlijkse schoolronde van de junior 
speaking contest op het programma. De leerlingen van 2 en 3 tvwo 
hadden groepsgewijs per klas speeches voorbereid en in klassikale 
voorrondes steeds drie winnaars gekozen. Deze klaswinnaars namen het 
tegen elkaar op in de schoolrondes: één schoolronde voor de tweede klas 
en één schoolronde voor de derde klas. De winnaar mag op donderdag 20 
februari 2020 deelnemen aan de regionale ronde van deze wedstrijd. Het 
thema van dit jaar: My future is now! 
 
De wedstrijd zou om 14.20 in de Martinzaal beginnen, maar door enige 
vertraging vooraf liep de wedstrijd ruim een halfuur vertraging op. Helaas 
was het hierdoor niet mogelijk om de beide schoolrondes af te ronden. De 
schoolronde voor de derde klas is dan ook uitgesteld tot dinsdag 7 januari 
2020 het 7e lesuur in de Martinzaal.  
 
De zes deelnemers uit Etv2c en Etv2d stonden hier en daar 
stijf van de zenuwen. Logisch als je voor honderdvijfentwintig 
personen een speech van ongeveer tweeëneenhalve minuut 
gaat geven! Het niveau was echter bijzonder hoog en de 
aanwezige docenten keken dan ook met enige trots naar 
deze deelnemers. 
 
Uiteindelijk moet er een winnaar en een runner-up worden 
aangewezen. De winnaar voor de tweede klas was Sam Boon 
en de runner-up Wiktoria Targosz.  
 
Excursie gemeentehuis Landgraaf 
Woensdag 11 december zijn de leerlingen van 
Eb1j en Eb1k op excursie naar het gemeentehuis 
van Landgraaf geweest. De leerlingen hadden 
vooraf aan deze excursie onderzoek gedaan naar 
de rol van de gemeenteraad, het college van B&W 
en het beleid van de gemeente. Afgelopen vrijdag 
gingen de leerlingen in twee rondes in gesprek 
met twee wethouders van de gemeente Landgraaf: 
de heer Alex Schiffelers en de heer Freed 
Janssen. In de eerste ronde mochten ze vragen 
stellen over de bestuurlijke organisatie van de 
gemeente. Zo werd er gevraagd naar de 
organisatie van de belastingen in de gemeente, naar de manier waarop de stemmen geteld werden en naar dat 
wat de gemeente eigenlijk doet. De wethouders deden hun uiterste best om de vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden terwijl ze onze leerlingen ook informeerden over de rol van de gemeenteraad, de burgemeester en 
de zetelverdeling en vroegen naar input voor de ideeen voor ons nieuwe schoolgebouw. Na een interactief 



intermezzo en een drankje gingen de twee wethouders in gesprek met de leerlingen over zaken die er speelde in 
de gemeente. Hier kwamen hele diverse onderwerpen aan de orde. De leerlingen vroegen bijvoorbeeld naar de 
locatie voor onze nieuwe school, de reden waarom de politie wel fietslampjes controleert maar vervolgens niet 
komt opdagen als er geklaagd wordt over overlast, waarop er wel hondenbelasting geheven wordt maar geen 
belasting op andere huisdieren en waarom Landgraaf geen eigen ziekenhuis en brandweerkazerne heeft.  
 
Terugkijkend op de twee uren dat de leerlingen op het gemeentehuis bezig zijn geweest vonden de heer 
Janssen, de heer Schiffelers en de docenten het weer mooi om te zien dat onze leerlingen heel betrokken zijn bij 
hun omgeving.  
 
Christmas Party 
De TTO Christmas Party is een 
jaarlijks terugkerend feest waarbij 
alle leerlingen van het tweetalig 
vwo en hun broers, zusters en 
ouders uitgenodigd worden om 
samen de kerstperiode in te 
luiden. Vrijdag 13 december  was 
het dan ook weer feest. De 
kantines op laag één waren 
omgebouwd tot een zaal waarin 
een drankje kon worden gedaan, 
gegeten kon worden van het door 
de leerlingen gemaakt buffet en 
genoten kon worden van enkele 
optredens van leerlingen en 
Debbie, en een zaal waar de leerlingen actief bezig konden zijn. Karim draaide stevige beats zodat de leerlingen 
lekker konden dansen, er stonden spellen zoals tafelvoet en air-hockey en er werden alcoholvrije cocktails 
gemixt.  
 
In een ongecompliceerde sfeer hadden leerlingen, ouders en collega’s samen een gezellige avond om de 
samenhorigheid te vergroten. Een heerlijke avond die niet tot stand kon komen zonder de tomeloze inzet van Ad 
en de parent council. Nogmaals hartstikke bedankt! 

 



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. 


