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Schoolverlaters 
Twee zeer gewaardeerde collega’s gaan de school op korte termijn verlaten. We nemen deze week – op 
donderdag 21 december heeft hij zijn laatste les gegeven - afscheid van docent wiskunde Jo Schuurman, die met 
pensioen gaat. Op donderdag 18 januari is het dan de beurt aan Willy Wingen om met (enigszins vervroegd) 

pensioen te gaan. Sectordirecteur Margret Hacking geeft van beiden een korte schets. 
  
 ‘Jo Schuurman, docent wiskunde, is sinds zes jaar aan Eijkhagen verbonden. Hij startte 
zijn carrière 37 jaar geleden in Hilversum en de regio Utrecht, waar hij op diverse 
scholen wiskunde gaf. In 1991 kwam hij naar Kerkrade en hij was daar werkzaam op 
het Lambertus College. Via de Holz kwam hij later op Eijkhagen terecht. Jo Schuurman 
geeft aan dat hij altijd met plezier in het onderwijs gewerkt heeft, maar dat hij uitziet naar 
de tijd die gaat komen. Zo krijgt hij meer tijd voor zijn hobby’s: fietsen, wandelen en 
koken. 
De school laat weten Jo te danken voor zijn inzet en betrokkenheid. 
 
De lessen van Jo Schuurman worden overgenomen door Carly Trommels.’ 
 

‘Willy Wingen, docent Nederlands, aardrijkskunde, redacteur en samensteller van 
de Nieuwsbrief Ouders en het wekelijks voor het personeel verschijnende 
Infobulletin is sinds 1990 aan Eijkhagen verbonden. Hij is vanaf 1974 actief in het 
onderwijs. Eerst als docent Nederlands en aardrijkskunde verbonden aan de mavo 
Sint-Franciscus in Treebeek. In 1980 werd hij als leraar voor diezelfde vakken 
aangesteld op mavo Petrus en Paulus in Schaesberg. In 1990 volgde toen de fusie 
met Eijkhagen. 
Hij heeft aangegeven dat hij de leerlingen, collega’s en de school enorm zal gaan 
missen, maar dat hij zich verheugt op de nieuwe levensfase, die officieel op 1 
februari 2018 zal ingaan. Ook hij wordt namens de school heel hartelijk bedankt 
voor zijn inzet en enthousiasme. 
 
De lessen van Willy Wingen worden deels overgenomen door Robin Velraeds (tl3a 
en tl3c) en zijn examenklas tl4a door Rik Schrijen.’ 
 
Wervingsactiviteiten 
In januari staan de volgende wervingsactiviteiten op de planning: 

DATUM ACTIVITEIT WIE DOET WAT 

Woensdag 10 januari Kennismakingsmiddag voor de 
leerlingen van groep 8 

Collega’s geven proeflessen, 
begeleiden groepjes leerlingen.  

Donderdag 11 januari Informatieavond tweetalig 
onderwijs voor ouders en 
leerlingen 

Ouders ontvangen informatie van 
mevrouw Curfs en mevrouw 
Kusters. 
Collega’s geven workshops. 

Maandag 15 januari Informatieavond algemeen voor 
ouders 

 

Zaterdag 20 januari Open Dag  

 



Pluim voor tto  
Een vier man sterke delegatie van Nuffic kwam op 14 november het tweetalig onderwijs van Eijkhagen visiteren. 
Spannend was het wel, maar op het einde van de dag werd een mooie terugkoppeling ontvangen. Op nagenoeg 
alle criteria scoorden we als school het hoogst haalbare: 46 van de 48 punten. Eijkhagen is dus met vlag en 
wimpel geslaagd. De directie spreekt haar dank dan ook aan iedereen uit, die de afgelopen jaren hard gewerkt 
heeft om het tto zo sterk neer te zetten. 
 
Verkeerschaos rond de school 
Deze eerste foto is tijdens de proefwerkweek genomen op maandag 4 december (11.20 uur) en de tweede een 
week later op 11 december (12.10 uur), de dag waarop er enige sneeuwvlokken naar beneden dwarrelden. Een 

komen en gaan van auto’s, die her en der 
langs de weg of op de stoep staan 
geparkeerd, of die tegen beter weten in 
langs en door die rij wachtende auto’s 
rijden. En daar tussendoor leerlingen die 
met de fiets van school vertrekken. 
Levensgevaarlijke situaties derhalve. 
En die verkeersonveilige situaties gaan ons 
natuurlijk allemaal aan.  

Vóór de school geldt namelijk aan 
de schoolkant een parkeerverbod 
van maandag tot en met vrijdag 
van 08.00-16.00 uur en aan de 
bewonerskant zelfs een 
stopverbod.  
Misschien zouden we met zijn allen 
kunnen afspreken, dat we de overlast 
vóór de school tot een minimum 
beperken. Al is het omwille van de 
verkeersveiligheid van de kinderen.  
   
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. We gaan er namelijk 
allereerst van uit dat het huiswerk door de leerling genoteerd wordt. 
Daarom: SOM portal. Via deze portal kunt u de cijfers (en huiswerk) 
inzien. Op de website staat per periode van alle leerjaren en 
afdelingen de toetsplanning. Kijk bij actueel> roosters> 
toetsplanning.  
 
Speeddaten 
Snel iets te weten komen over verschillende beroepen? Het kon op 
de speeddate-avond voor vmbo-tl op Eijkhagen CMC. 
De avond werd georganiseerd door Beroepscollege Bcpl, 
Sintermeertencollege en Eijkhagen CMC.  
 
Herkansingen 
Op woensdag 17 januari vinden de herkansingen van de toetsen van de examenklassen plaats. Ook kunnen 
leerlingen die eerder toetsen hebben gemist, deze op die dag inhalen. 



Plusprojecten 
Sinds dit schooljaar zijn Karim El Hassouni en David Hazen de plus-coördinatoren. Zij zijn voortvarend met het 
vormgeven van de plusprojecten in de havo- en vwo-afdeling aan de slag gegaan. Er zijn altijd leerlingen die 
naast het reguliere programma een extra uitdaging nodig hebben, omdat ze een bepaald talent verder willen 
ontwikkelen. Of omdat ze over de hele linie, of in bepaalde vakken op een dermate goede manier scoren, dat ze 
niet alle contactmomenten met de docenten nodig hebben om zich de leerstof eigen te maken. Aan deze havo- 
en vwo-leerlingen worden plusprogramma's aangeboden. 
Deze leerlingen stellen in overleg met de plus-coördinatoren, afhankelijk van hun wensen, een plusprogramma 
samen. De leerlingen mogen dan lessen waar ze goed in zijn, skippen. In de vrijgekomen tijd werken ze aan hun 
plusprogramma.  
 
Momenteel worden de volgende plusprogramma’s aangeboden: 
* het leren van een vreemde taal, Spaans/Italiaans; 
* het behalen van Cambridge-certificaten FCE of CAE;  
* het vormgeven van hun eigen bedrijf: de een maakt promotiefilmpjes, de ander organiseert evenementen i.s.m. 
De Nieuwe Nor en een derde is bezig met media en reclame o.a. via Facebook; 
* samenwerking met de docent natuurkunde om de beginselen van de kwantummechanica onder de knie te 
krijgen; 
* het doorlopen van het programma van het econasium, een programma dat i.s.m. de universiteit van Tilburg 
wordt vormgegeven en leerlingen laat kennis maken met onderzoeksvaardigheden en een onderdeel statistiek 
van de universiteit dat met een examen wordt afgesloten. 
 
Het talent centraal 
Net als voorgaande jaren nemen de leerlingen van 4 havo en 5 vwo die een N/profiel hebben weer deel aan het 
SVOPL-project ‘Het talent centraal’. In de maand november hebben alle leerlingen een test gemaakt. Binnenkort 
wordt de uitslag verwacht en worden leerlingen die de test als beste hebben gemaakt, gekoppeld aan een bedrijf 
en zij krijgen een stage aangeboden. Een stage, waar zowel de leerling als ook het bedrijf baat bij hebben. De 
leerlingen vinden het tof om bij een potentiele werkgever te ruiken aan hun toekomstige beroep. De bedrijven 
spelen zich in de kijker bij jonge technische talenten, waar een tekort aan is. Benieuwd welke leerlingen van 
Eijkhagen voor de stage worden geselecteerd. 
 
Terug van Azpeitia 
Vermoeid, maar desalniettemin content over de voorbije ‘shortterm exchange’ naar Azpeitia (Baskenland) zetten 
Ryan Doveren, Tijn Erens, Amadeus Henskens, Joey Jerzijnska, samen met hun begeleiders Jenny Sterk en 
Willy Wingen op zaterdag 25 november voet op Belgische bodem, in dit geval vliegveld Zaventem in Brussel.  
De zevende aflevering van ‘How it is to live, study an work in a foreign EU country’ heeft wederom aan alle 
verwachtingen voldaan. De week 
startte met presentaties hoe het is om 
in Baskenland te leven, iets wat vooral 
de leerlingen aan den lijve 
ondervonden in hun gastgezinnen. Een 
bezoek aan DIPC (Donostia 
International Physics Centre) in San 
Sebastian liet de deelnemers zien, 
welke mogelijkheden er zijn om in 
Baskenland te studeren. De factor 
‘work’ kwam vooral aan bod in 
Mondragon, waar mensen samen 
eigenaar zijn van hun bedrijf. Tijdens 
de afsluitende conferentie passeerden 
door diverse sprekers de sociaal 
economische ontwikkelingen van de 
regio, de verhoudingen binnen de EU 
en de vluchtelingenproblematiek de revue.  



Bijzonder was ook dat er tijd was gereserveerd voor drie Finse jongeren, die de moed hadden gehad om voor 
tijdelijk werk naar Baskenland te reizen en die nu hun ervaringen met de studenten van de negen scholen uit 
zeven landen wilden delen. 
Uiteraard was er ook tijd voor mooie excursies, zoals de schitterde fossiele rotsformaties aan de kust bij Zumaia, 
een bezoek aan de Arrikrutz Caves in Araotz, de steden Bilbao (o.a. stadion Athletic Bilbao en Guggenheim) en 
San Sebastian, uitleg en demonstratie over pelota, een typisch Baskische sport. Eigenlijk te veel om op te 
noemen in deze korte tijdspanne.  
 
Kerstkaart 
Info op kerstkaart:  

 Kerstrapport is te zien in SOM. 

 Inschrijven voor ouderavond via website. 
 
Contactouders 
De ouders van klassen die een contactouder hebben, zijn uitgenodigd hun bevindingen op een aantal items te 
delen met de contactouder van die klas. In januari komen de contactouders en afdelingsleiders bij elkaar om de 
ingezonden aandachtspunten met elkaar te delen. Via de afdelingsleiders komt de feedback terecht bij ons MT 
en bij de OuderAdviesRaad. 
Voor een heel aantal klassen is er nog behoefte aan een contactouder. U kunt uw belangstelling hiervoor 
kenbaar maken bij de mentor. 
 
Kerstpakketactie Parkstad Eijkhagen  
Op vrijdag 22 december wordt de ‘Kerstpakketactie Parkstad’ voor de zevende keer op onze school 
georganiseerd. Op Eerste Kerstdag 2017 worden deze kerstpakketten door vrijwilligers naar vierhonderd 
minderbedeelden in Parkstad gebracht. Deze pakketten worden o.a. samengesteld met de producten die wij als 
school bij elkaar brengen. Dit jaar doen alle klassen mee. Deze actie wordt gecombineerd met een 
mentoractiviteit. 
Wat is de bedoeling op 22 december? 
Elke leerling neemt een aantal producten mee voor de kerstpakketten en elke klas organiseert zelf een activiteit. 
Richtlijnen voor producten:  
JA: Rijst, pasta, soep, shampoo, chips, suiker, thee, sauzen in blik, groenten in blik of glas, 

gedroogde kruiden etc. 
NEE: Rookwaren, versproducten, sterke drank, producten met een houdbaarheidsdatum korter dan 25-

1-2018, kleding en medicijnen.  
Leerlingen en mentoren/begeleiders verzamelen de producten op de ingeplande tijdstippen in het aangewezen 
lokaal. De meegebrachte producten worden gezamenlijk naar de verzamelplek gebracht en vervolgens start de 
mentoractiviteit.  
 
Floor Bosman bij YID  
Floor Bosman uit 3 havo vertelt: 
‘Mijn naam is Floor Bosman en ik zit in Eha3c. Ik heb dit jaar meegedaan met de 
YID (Youth in Dialogue) van Euriade 2017! Dit was een van de beste ervaringen 
van mijn leven.   
De Euriade is het internationale festival van de dialoog en vindt ieder jaar plaats 
in de ‘Euregio Charlemagne’, de grensstreek van Duitsland, België en 
Nederland. Jonge mensen uit alle mogelijke continenten, religies, culturen, 
politieke “systemen”, uit de meest verscheidene sociale en economische lagen 
ontmoeten elkaar.  
Ik heb veel nieuwe vrienden uit de hele wereld leren kennen en heel erg veel 
nieuwe culturen van andere kinderen meegekregen. Elke persoon die hieraan 
heeft deelgenomen heeft een eigen talent, dat was bij mij mijn (klassieke) 
zang.  Ik heb een eigen concert mogen geven en met veel plezier naar alle 
andere kinderen geluisterd en gekeken. Ik wil graag meneer Kohl heel erg 
bedanken dat hij me de mogelijkheid heeft gegeven om hieraan mee te doen.’   
 



Informatieavond Sexting en Gamen 
De informatieavond over sexting en gamen op 21 november was druk bezocht. Op onze site 
www.eijkhagen.nl/spotlight/ondersteuning treft u een samenvatting aan van de gegeven informatie 

 

Ondersteuning | Eijkhagen 

www.eijkhagen.nl 

Charlemagne College - Create your Future - 

Locatie Eijkhagen - tvwo, vwo, havo, vmbo. 

 
 
 
Rekentoets voor 3 vmbo, 4 havo en 5 vwo 
Na de kerstvakantie vinden de rekentoetsen plaats voor 3 vmbo, 4 havo en 5 vwo. Dit gebeurt in de periode 
van 10 tot 23 januari in de voor-examenklassen. 
Eisen:  
2F= voor 3 vmbo 
3F= voor 4 havo en 5 vwo 
Dyslectische leerlingen krijgen een tijdverlenging van 30 minuten. 
 
8plus-middagen  
Op de woensdagmiddagen van 15 en 22 november kwamen in totaal 66 leerlingen van groep 8 met een vwo-
advies op bezoek. Er 
werden vier workshops 
georga- niseerd: Einstein in 
het lab (Nask), Dr. Snugger 
met zijn microscoop 
(biologie), Romeinse en 
Griekse Goden (Latijn) en 
leerlingen mochten aan de 
slag met een Engelstalige 
brief. 
Tussen de bedrijven door 
konden de leerlingen zich 
met een drankje en een 
wafel ontspannen in de 
Martinzaal.  
 
Marketing 
Op donderdag 23 (havo) en vrijdag 24 november (t)vwo) hadden de leerlingen uit de derde klas een projectdag 
economie, thema marketing. In de hieraan voorafgaande weken zijn ze er in de les op voorbereid. 
Nadat de noodzakelijke kennis aanwezig was, werd de praktijk verkend. Na een masterclass over de SWOT-
analyse hebben ze tijdens een wandeling van ongeveer vier kilometer diverse opdrachten met betrekking tot 
marketing bij bedrijven in de omgeving uitgevoerd. Tot slot hebben ze deze ervaring in de middaguren uitgewerkt 
in een posterpresentatie. De winnende groep (uit klas v3a) werd beloond met een chocoladeletter (de letter E 
uiteraard…).  
 

http://www.eijkhagen.nl/spotlight/ondersteuning
http://www.eijkhagen.nl/spotlight/ondersteuning
http://www.eijkhagen.nl/
http://www.eijkhagen.nl/spotlight/ondersteuning


Bezoek uit Zaragoza voor v3c en v3d 
 
In de week van 6 
november waren 
veertig leerlingen en 
twee docenten uit 
Zaragoza op bezoek 
bij de leerlingen van 
v3c en v3d. Er was 
een uitgebreid 
programma voor de 
Spaanse gasten 
georganiseerd. 

Maastricht en Keulen werden bezocht, onze docenten gaven les aan de Spaanse leerlingen en gezamenlijk werd 
er de hele week aan een project gewerkt, dat op de laatste dag werd gepresenteerd.  
 
Engels, geschiedenis en theater voor b1j, b1k en b1l 
Voor de drie tto-brugklassen vonden op woensdag 8 
november twee voorstellingen van de Phileas Fogg 
Theatre Company plaats. De jaarlijkse voorstelling ‘Little 

Victorians’ werd weer een 
groot succes, mede door de 
enorme inzet van de beide 
Engelse acteurs en onze 
brugklassers. 
 
 
Dag der Talen voor v4c 
Alle tto-leerlingen van v4c verzorgden op vrijdag 10 november Engelstalige lessen 
op de basisscholen in de omgeving. De meeste leerlingen bezochten groep 8 van 
hun eigen basisschool. In de Engelse les van Debbie Odita bereidden de leerlingen 
zich hier op voor. 
 

Uitreiking tto-seniorcertificaten 
Alle tto-leerlingen die afgelopen jaar geslaagd zijn, kwamen op vrijdag 17 
november voor de laatste keer als leerling naar school om het tto-
seniorcertificaat, het IB-certificaat en één of meerdere 
Cambridgecertificaten in ontvangst te nemen.  
 
Vluchtelingen op bezoek 
Marwan uit Syrië en Mohammed Ali uit Eritrea, beiden vluchteling, waren op 
dinsdag 7 november in klas h4b en h4c op bezoek. De verhalen over de 
vlucht waren zeer verschillend. Marwan heeft vooral heel veel geld betaald 
aan smokkelaars en Mohammed Ali heeft een heel barre tocht te voet en 
vervolgens van Libië naar Italië in een slechte boot met zeshonderd 
mensen meegemaakt. Op de leerlingen maakten deze verhalen wel indruk.  
Ook de vrijetijdsbesteding van Marwan sprak de leerlingen wel aan. In Syrië 
was dat uitgaan en het roken van de sishapijp en dat is in Heerlen nog 
steeds zo. Met name de jongens wilden daar graag wel meer over weten.  
De vluchtelingen zelf vonden de ontmoeting met de leerlingen erg leuk. 
Maar… ze hadden bijvoorbeeld meer negativisme over vluchtelingen en 
vragen over IS-strijders verwacht. Die vragen kwamen niet. De vragen van 
de leerlingen waren allemaal heel open en vriendelijk. 



Wél viel het de vluchtelingen op, dat de leerlingen niet veel wisten over wat er in de wereld gaande is. Sommigen 
hadden zelfs geen idee waar Syrië of Eritrea nu eigenlijk moest liggen. Ook het feit, dat sommige leerlingen het 
inburgeringsexamen niet hadden gehaald, verbaasde de vluchtelingen zeer.  
Waarschijnlijk krijgt dit project nog wel een vervolg binnen de school. De andere 4 havo-klassen worden nog 
bezocht en docent geschiedenis en maatschappijleer Bart Kreijen gaat nog in overleg met vluchtelingenwerk om 
deze les ook te laten plaatsvinden in de lessen maatschappijleer van 4 vmbo. 
 
Junior Bildung Academie  

 
In de 
Expohal 
Zeezicht in 
Heerlen vond 
op zaterdag 
28 oktober 
het festival 
van de Junior 
Bildung 
Academie 
plaats.  
Dit sfeervol 
en cultureel 

getinte festival werd georganiseerd door leerlingen van Eijkhagen CMC, Bernardinus en Sintermeerten. Onze 
school werd hier vertegenwoordigd door vijf bovenbouwleerlingen t.w. Willemijn Lenssen, Zoë Hintjes, Dewi 
Gosenson, Koen Mühlenberg en Nadia Arbinger.   
  
Hbo en wo-voorlichtingsavonden   
Meer dan zestig vervolgopleidingen (hbo en wo) kwamen op dinsdag 7 en dinsdag 14 
november naar onze school. Universiteiten en hbo’s uit het hele land en uit het 
buitenland geven deze avonden acte de préséance. Meer dan 800 ouders en leerlingen 
(leerjaar 3 t/m 6) maakten per avond in diverse rondes kennis met het vervolgonderwijs.  
Ook verscheidene docenten en mentoren kwamen een kijkje nemen. In de 
voorlichtingen kreeg je namelijk informatie over de opleidingen, maar ook zicht op de 
veranderingen in het hbo en wo.  
 
European Union Science Olympiad 
Ivar Hendriks, Jordy Gnanapragasam, 
Lois Snijders, Iomee Donckers, Tim 
Nijhof en Jasmina Hafez uit 4 vwo 
hebben zich op vrijdag 8 december met 
veel plezier in het zweet gewerkt tijdens 
de European Union Science Olympiad 
(EUSO). 
De EUSO is een wedstrijd, die 
zowel biologische, 
natuurkundige als 
scheikundige vraagstukken 
bevat. Kortom, dus niet 
bepaald niets.  
Dit keer mocht er gewerkt worden in de nieuwe laboratoria die 
de universiteit van Maastricht met haar Maastricht Science Programme (MSP) tegenwoordig ter beschikking heeft 
op de Brightlands Chemelot Campus. De reis ernaartoe met bus en trein was al een gezellig avontuur en aldaar 
mochten onze pupillen, omringd door het bedrijfsleven, aan de slag in de nog van nieuwheid glimmende 
laboratoria. Helaas was Eijkhagen niet de beste school, maar de strategie voor de EUSO 2019 is bepaald en dan 
wordt er zeker weer een moedige poging gewaagd. 



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! 
 
Vakanties en vrije dagen 2017-2018 
Als laatste item nog eens het overzicht van vakanties en vrije dagen. Uiteraard is het handig om te weten 
wanneer die vakanties vallen, zodat u daar met een mogelijke planning van een lang weekend of een vakantie 
rekening mee kunt houden. 

 Kerstvakantie zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018 

 Carnavalsvakantie zaterdag 10 t/m zondag 18 februari 2018 

 Paasmaandag 2 april 2018 

 Meivakantie zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei 2018 

 Hemelvaart 10 en 11 mei 2018 

 Pinkstermaandag 21 mei 2018 

 Zomervakantie 7 juli t/m 19 augustus 2018. 
 
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. 


