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Bij deze nieuwsbrief... 
De herfstvakantie zit er inmiddels op. Jammer dat de mooie nazomer zich 
niet in deze afgelopen oktoberweek manifesteerde. Maar goed, na de 
onverwacht toch nog prachtige zomer mogen we niet klagen. De dagen 
worden korter en eind van deze week gaat de wintertijd weer in.  
We zijn vanaf gisteren aan een periode van zeven lesweken begonnen, 
waarna op maandag 9 december de toetsweek zal starten. Leerlingen van de 
bovenbouw vangen hier zelfs al enkele dagen eerder mee aan. 
Op de schoolsite treft u onder het kopje rooster de jaarplanning 2013-2014 
aan. Misschien handig om die af en toe eens te raadplegen om te zien welke 
activiteiten er in een bepaalde week plaatsvinden. 
Mocht u om wat voor reden dan ook over bepaalde zaken nadere uitleg willen, schroom dan niet en zoek contact 
met afdelingsleider, mentor of individuele leerkracht.  
 
Banduren bovenbouw 
De banduren van de bovenbouw zijn de eerste weken voor iedereen verplicht geweest. Leerlingen hebben tijdens 
deze uren onder toezicht kunnen studeren, hebben gewerkt aan het sector- of profielwerkstuk en hebben tevens 
uitleg gekregen over hoe ze zich via It’s learning na de herfstvakantie voor een banduur kunnen inschrijven. Ook 
zijn er gemeenschappelijke toetsen afgenomen. 
Na de herfstvakantie gaan de leerlingen van 4 vmbo-t verplicht aan het sectorwerkstuk werken en de leerlingen 
van de bovenbouw havo en het vwo kunnen zich inschrijven voor een vak tijdens het bekende banduur. 
Leerlingen kunnen per week kiezen voor welk vak ze extra uitleg en ondersteuning willen. Deze vakken wisselen 
dus wekelijks, maar het is ook mogelijk om onder toezicht in het overloopuur te studeren. Heeft een leerling nu 
moeite met plannen, kan hij zich inschrijven voor het studievaardigheidsuur. Onze leerling is hiervoor dus zelf 
verantwoordelijk. 
Maar het kan ook zijn dat een docent het beter voor een leerling vindt om deel te nemen aan het banduur voor 
zijn of haar vak. Dan bestaat de mogelijkheid dat de betreffende docent de leerling inschrijft. De docent zal de 
leerling vervolgens informeren dat hij/zij ingeschreven is. 
 
Tienminutengesprekken 
Op dinsdag 5 november vinden de oudergesprekken met de mentor plaats. U wordt, bij voorkeur samen met uw 
kind, in de gelegenheid gesteld om een tienminutengesprek met de mentor te hebben. Mocht tijdens het gesprek 
blijken dat er meer tijd nodig is, maakt u met de mentor een nieuwe afspraak voor een vervolggesprek. De 
oudergesprekken worden vanaf 16.30 uur ingeroosterd.  
 
Als u van de geboden gelegenheid gebruik wilt maken, vragen wij u om onderstaande tabel (de hele uitnodiging 
staat sinds gisteren, maandag 21 oktober, op de schoolsite) in te vullen en te versturen naar 
ouderavond@charlemagnecollege.nl 
Als u voor meerdere kinderen een gesprek aanvraagt, kunt u dat in de tabel kenbaar maken.  
U kunt vanaf maandag 21 oktober inschrijven. Tot en met vrijdag 25 oktober, want daarna sluit de inschrijving. 
We streven ernaar om u uiterlijk woensdag 30 oktober te laten weten, hoe laat en waar u wordt verwacht. 
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Voornaam kind Achternaam kind Klas Naam mentor 
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Soms kan het ook zijn dat de mentor u dringend voor een gesprek uitnodigt. U wordt dan toch verzocht om een 
mail met een ingevulde tabel naar bovengenoemd mailadres te sturen. 
 
RoosterVrijeDag (RVD) 
Op 25 oktober vindt de roostervrije dag plaats voor de onderbouw en 4 vmbo-t. De leerlingen volgen die dag niet 
de reguliere lessen, maar nemen deel aan verschillende projecten, workshops en/of activiteiten. Deze vinden 
binnen en buiten school plaats. Op de site vindt u alle informatie over deze dag. 
De lessen in de bovenbouw gaan die dag gewoon door.  
 
Eijkhagen, deelnemer van het netwerk voor 'Duurzaam voortgezet onderwijs' 

Op 10 oktober heeft de locatie Eijkhagen het convenant getekend van ‘the 
Sustainable Chain Gang’, het netwerk voor duurzaam voortgezet onderwijs. 
Landelijk doen er nu negentien scholen mee. Een hoopvol startsignaal. 
Mevrouw Crapanzano is duurzaamheidsambassadeur. Zij is momenteel 
nog op zoek naar een leerling die deze rol ook graag wil vervullen.  
Vóór onze formele deelname aan dit netwerk was onze school echter al op 
enkele manieren duurzaam actief o.a. door het project Energieke Scholen 
in Limburg, een initiatief van de SVO|PL en Hogeschool Zuyd.  
Dit project ging in 2010 van start en wordt op school begeleid door de heer 
Benders. Doel: scholen verminderen hun energieverbruik, vastgesteld door 
het effect ervan op hun exploitatiekosten door actieve betrokkenheid en 
inzet van leerlingen en leraren, in samenwerking met het HBO en externe 
organisaties in de Euregio.  
Verder kunnen leerlingen van de bovenbouw dit schooljaar masterclasses 
Duurzame Talenten volgen. De masterclasses worden gegeven door het 
bedrijfsleven en zetten leerlingen aan tot het schrijven van een innovatief, 

creatief en toekomstbestendig profielwerkstuk, bijvoorbeeld rond het thema 
‘Cradle to Cradle’.  

Er zijn echter nog tal van activiteiten te bedenken om leerlingen en medewerkers aan te zetten tot een 
‘duurzaam’ bewustzijn. Denk aan het organiseren van een warme truien-dag (verwarming uit!), sponsors zoeken 
voor de aanschaf van waterbesparende kraandoppen op school, garagesales houden met daarnaast kraampjes 
met biologisch verbouwde etenswaren… etc.  
Voor interesse en ideeën, mail naar n.crapanzano@charlemagnecollege.nl  
 
Lesmutaties 
Er hebben zich na de herfstvakantie nogal wat mutaties in het lesrooster voorgedaan. Daarom hier een overzicht. 

 De volgende wiskundegroepen van de heer Janssen worden overgenomen door zijn collega-docenten: 
V4 wisb_1 door de heer Mommers, V4 wisa_7 door de heer Van Vehmendahl, V4 wisa_8 door mevrouw 
Schreurs. Het derde wiskunde-uur bij V4 wisa_7 en V4 wisa_8 wordt door de heer Van Vehmendahl 
verzorgd in het banduur. Etl3d wis wordt overgenomen door de heer Houben. 

 De les aardrijkskunde in klas Evw2b van de heer Ketzer wordt overgenomen door mevrouw Vleugels. 

 De les kunst/beeldende vorming in klas Eha2C van mevrouw Swinkels wordt overgenomen door de heer 
Kok.  

 De les maatschappijleer in klas Eha4c van de heer Herpers wordt overgenomen door de heer 
Wullenweber. 

 De lessen lichamelijke opvoeding van mevrouw Bruls worden overgenomen door de heer Kuipers. 
 
 
 

mailto:n.crapanzano@charlemagnecollege.nl


Absentieprocedure 
Via deze weg willen we nogmaals de absentieprocedure onder uw aandacht brengen. We merken dat deze nog 
niet helemaal correct verloopt. 
Als uw kind ziek is, dient u dit vóór aanvang van de lessen telefonisch bij het meldpunt (algemeen nummer) te 
laten weten. Als uw kind beter is dient hij/zij een ondertekend absentiebriefje in te leveren bij het meldpunt. Is uw 
kind na het weekend nog steeds ziek dient u op maandagochtend vóór aanvang van de lessen opnieuw een 
ziekmelding te doen. 
Bij bezoek aan een arts, begrafenissen, huwelijken, rijexamen en dergelijke moet er altijd VOORAF een 
verlofAANVRAAG naar de afdelingsleider worden gestuurd. 
 
Eijkhagen 50 jaar 
Zoals u ongetwijfeld vanuit de vorige nieuwsbrief nog weet, bestaat Eijkhagen dit schooljaar 50 jaar. En dat moet 
gevierd worden. Zo is er op zaterdag 9 november een groots opgezette reünie voor alle oud-leerlingen. Speciaal 
ook voor het jubileum wordt voor zondag 10 november een gelegenheidsorkest en een koor geformeerd. Koor en 
orkest zullen die dag tijdens het Frühshoppen voor een éénmalig optreden zorgen. Alle ouders zijn van 11.00 uur 
tot 15.00 uur welkom bij dat Frühshoppen. Wilt u meer weten over de reünie, ga dan naar de website 
http://www.reunieeijkhagen.nl . 
 
Zeefdruk voor jubileum 
Speciaal voor het jubileum heeft kunstdocent André Kok 
een zeefdruk gemaakt met als thema 'Landgraaf'. Een 
origineel grafisch kunstwerk van hoogstaande kwaliteit in 
gelimiteerde oplage.  
In het ontwerp zijn diverse elementen uit Landgraaf terug te 
vinden, zoals Kasteel Schaesberg (symbool voor het 
verleden) en de Leenderkapel. Het gebouw van het 
Eijkhagencollege als centrum van kennis en creativiteit 
ontbreekt ook niet in de prent. In de compositie staat de 
toren van de Oranje Nassau II voor het verleden en rechts 
op de voorgrond een leerling. Die symboliseert de jeugd als 
ziel van de regio en als vormgever voor de toekomst. 
De zorg en kunde bij het ambachtelijke drukken staan 
garant voor een schitterend kunstwerk. Gedrukt op de 
Stichting Grafische Ateliers in Maastricht in maar liefst 14 
drukgangen op exclusief zuurvrij kunstdrukpapier. Het papierformaat is 45 x 55 cm en elk exemplaar is 
genummerd en gesigneerd door de kunstenaar.  
De prent is te bestellen door € 35,- euro over te maken op rekening 1046050 t.n.v. Charlemagne College 
Landgraaf o.v.v. 'Zeefdruk reünie' en uw naam en adres. De zeefdruk ligt dan op 9 november in een kunststof 
zichtmap voor u klaar bij een speciale stand tijdens de reünie. 
 
Leerlingenfeest 
Natuurlijk mogen de leerlingen bij dit feestgebeuren niet achterblijven. Daarom wordt voor hen op vrijdag 8 
november van 20.00 uur tot 01.00 uur een groot feest in de MIXX in Kerkrade (Roda JC-ring 3) georganiseerd, 
waar de line-up bestaat uit DJ Puresang, DJ La Fuente, Dj Steven Rizado en Dj Justin Time. Rapper Sjors maakt 
het feest verder compleet. De prijs van een entreekaartje - te kopen op school - bedraagt € 4,-. Meer informatie 
hierover vindt u op onze website. 
 
Lovebuzz bezoekt Charlemagne Eijkhagen 
Op 24 en 25 oktober bezoekt de Lovebuzz onze school. Bijna alle tweedejaars bezoeken de Lovebuzz op 25 
oktober tijdens de activiteitendag voor de onderbouw. Dit alles in het kader van 'De dag der Verleiding'. Sommige 
klassen komen al een dag eerder aan de beurt. Dit i.v.m. de beschikbaarheid van de Lovebuzz. Dat is voor de 
klassen b1g en b1f op donderdag 24 oktober al het geval. Op 12 maart 2104 komt de Lovebuzz voor de overige 
brugklassen nog eens naar school.  
De Lovebuzz is een initiatief van Rutgers WPF, kenniscentrum seksualiteit. Dit centrum stimuleert praten over 
seks in verschillende culturen als heel gewoon. Dat gebeurt al jaren, nationaal en internationaal. Met het 
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interactieve programma in de Lovebuzz richt men zich nu specifiek op eerste- en tweedejaars leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs. Leerlingen ontdekken spelenderwijs wat zij zelf en wat anderen van liefde, seksualiteit en 
relaties vinden. Ze verwachten tenminste 9.000 scholieren via middelbare scholen te bezoeken en daarnaast ook 
nog zo’n 400.000 jongeren te bereiken. Wilt u meer weten, bekijk dan de website www.lovebuzz.nl  
 
Nieuws van de afdelingen 
In de vorige ‘Nieuwsbrief Ouders’ hebt u kunnen lezen hoe de organisatie binnen Eijkhagen gestalte heeft 
gekregen. Daarom lichten alle afdelingsleiders in deze Nieuwsbrief de ontwikkelingen op hun afdeling toe.  

Afdelingsleiders: 

 Vmbo:    Maud Debets 

 Onderbouw havo:  Joost Kohl 

 Bovenbouw havo: Susan Schreurs 

 Onderbouw vwo:  Nathalie Crapanzano 

 Bovenbouw vwo:  Christiane Beaumont 

 Tto:    Monique Kusters 
 
Vmbo 

De leerlingen van de schakelklassen (a t/m d) hebben nu zes weken deelgenomen aan de 
huiswerkbegeleiding. 
Het plannen van het huiswerk in hun agenda stond centraal. De meeste leerlingen beginnen nu hun 
draai te vinden, maar sommigen vinden het nog moeilijk. Ouders, blijf de agenda van uw kind 
controleren! Vraag uw kind regelmatig om het gemaakte werk te laten zien. Aarzel niet om uw kind te 
overhoren. Mocht u twijfels of vragen hebben over het leerproces van uw kind, neem contact op met de 
mentor en schrijf u in voor de mentor-ouderavond op 5 november. 
Vergeet het gele boekje 'Handleiding voor ouders bij het maken en leren van huiswerk' dat is uitgedeeld 

op de informatieavond, niet te raadplegen! 
  

De leerlingen van leerjaar drie zijn bezig met het maken 
van hun sectorkeuze. Na de herfstvakantie starten zij met 
het boekje 'Loopbaanoriëntatiebegeleiding'. Ouders en 
leerlingen zijn via de mail reeds geïnformeerd. 

 
Op 26 november vindt een algemene informatieavond over dit onderwerp plaats.  

  
De meiden van leerjaar drie zullen op 25 oktober 'speeddaten'. Dit 'daten' zal 90 minuten in beslag 
nemen. Dit zullen zij niet doen om een vriend of vriendin te vinden. Integendeel. Zij krijgen zoveel 
mogelijk informatie over beroepen die binnen de sector techniek te vinden zijn. 

  
De leerlingen van klas 4 houden zich nu ook bezig met het maken van een keuze voor een geschikte 

 vervolgopleiding. Dat kan het mbo, maar ook 4 havo zijn. 
Op 19 november vindt de voorlichtingsavond op het Arcus College plaats.  
Op 3 december een informatieavond voor de potentiële overstappers van klas 4 vmbo-t naar 4 havo. U 
bent via de mail geïnformeerd. 

  
Onderbouw havo 

Om de overgang van 3 naar 4 havo te verbeteren is besloten om al in een vroegtijdig stadium – zo rond 
de herfstvakantie - te zoeken naar mogelijke uitvallers op klas 3. Op die manier wordt voorkomen dat er 
rond Kerstmis geconstateerd moet worden dat de opgelopen achterstand nauwelijks meer in te halen is.  
 
Als leerlingen mogelijke uitvallers blijken te zijn, zou dat op de ouderavond van 5 november al met de 
ouders besproken kunnen worden, zodat ook zij hun steentje kunnen bijdragen aan het positief volgen 
van de prestaties van hun kind. Bovendien is er een werkgroep ‘motivatie’ actief, die onderzoekt hoe de 
motivatie van leerlingen verhoogd kan worden. Leerlingen geven vaak aan, dat ze onvoldoende zin 
hebben om te studeren. Hoe komt dat en wat kunnen we daar aan doen? 
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Bovenbouw havo 
Het schooljaar is gestart met een barbecue voor de leerlingen en de ouders konden de mentor tijdens de 
welbekende informatieavond ontmoeten. Menigeen heeft hiervan ook gebruik gemaakt, maar mocht u 
toch willen nakijken wat er tijdens deze informatieavond besproken is, treft u de PowerPoint op de site 
van school aan. 

 
De eerste toetsen zijn inmiddels op 4 havo gemaakt en de examenkandidaten hebben de eerste van in 
totaal drie toetsweken overleefd. De resultaten kunt u via SOM inzien en mocht er voor u aanleiding zijn, 
kunt u op 5 november op de ouderavond komen. Inschrijven gaat via 
ouderavond@charlemagnecollege.nl 

 
De resultaten van de examenkandidaten worden volgende week door de mentoren besproken en mocht 
het nodig zijn, zullen wij starten met het ‘Ik Slaag-project’. Als dat bij uw kind nodig mocht zijn, wordt u 
hierover door de mentor geïnformeerd. 
De mentoren van de vierdeklassers zijn op dit moment gesprekken met de leerlingen aan het voeren en 
houden uiteraard een oogje in het zeil. Kunnen bepaalde zaken niet wachten, trek dan graag direct aan 
de bel. 

 
Onderbouw vwo 

Het afgelopen jaar is er vanuit de afdeling vwo-onderbouw een pilot opgestart voor excellente leerlingen 
in de onderbouw van het (t)vwo. De pilot is dit schooljaar uitgebreid naar de hele afdeling t-vwo en vwo, 
zowel de onder- als ook de bovenbouw. Brugklasleerlingen kunnen later dit schooljaar nog aansluiten. 
Docent klassieke talen Hanno Uittenbogaard en wiskundedocent Frans Hendriks begeleiden de 
excellente leerlingen in hun verdiepingstraject.  
Er is vóór de herfstvakantie inmiddels met een tiental leerlingen gesproken over de mogelijkheden voor 
het ‘skippen’ van lessen en het werken aan een inhoudelijk relevant project, waarin de leerling zijn 
passie kwijt kan. Het doel moge duidelijk zijn: de motivatie en creativiteit te verhogen om de leerling zó 
de kans te geven zijn talenten verder te ontwikkelen. Hierdoor zal dus ons aanbod van 'onderwijs op 
maat' op dit gebied worden uitgebreid.  

 
Bovenbouw vwo 

Terugblik 
De informatieavonden zijn goed verlopen. Veel enthousiaste ouders zijn 
aanwezig geweest en we hebben gemerkt dat ouders inmiddels gewend 
zijn aan de nieuwe manier van communiceren, namelijk via de website 
(nieuwsbrieven) en webmail.  
De eerste toetsweek is ook weer achter de rug. Dit was vooral spannend 
voor de examenkandidaten. De meesten zijn deze toetsweek uitstekend 
voorbereid begonnen. Bij navraag werden weinig negatieve geluiden of onzekerheden gehoord.  
Ook voor 4 vwo was de eerste toetsweek zeker spannend. Het was namelijk de eerste in de bovenbouw 
en dit viel niet voor iedereen mee. Even wennen natuurlijk. Het niveau wordt hoger en de 
stofhoeveelheden nemen toe. De resultaten van de leerlingen kunnen te allen tijde in SOM gevolgd 
worden. Als er vragen, opmerkingen of onzekerheden zijn, kunnen deze tijdens de aanstaande 
ouderavond besproken worden, of via de mail naar de mentor worden gestuurd. 
 
Actueel 
21 tot 25 oktober: inschrijvingen ouderavond. 
29 oktober: vergadering 6 vwo en start ‘Ik Slaag-project’ 
4 november: deadline inschrijvingen herkansingen 
5 november: ouderavond 
12 november: herkansingen en inhaaldag 
19 november: studie- en beroepenvoorlichting 
5 december: start toetsweek II 
20 december: mentoractiviteit en examendossiers 
21 december: kerstvakantie 
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Onderwijs 
Aan het begin van dit schooljaar is in de afdeling een ontwikkelingsplan geformuleerd. Dit is 
gebaseerd op de ontwikkelingen die vorig schooljaar zijn ingezet en de doelstellingen die er 
voor dit schooljaar zijn. 
Zo wordt er binnen de afdeling samengewerkt aan activerende didactiek, wordt onderzocht 
hoe een optimale doorstroom gerealiseerd kan worden en wordt er in het kader van het 50-
jarig bestaan van Eijkhagen een culturele avond georganiseerd, maar dat is nog ‘top secret’.  

 
Tto  

Op donderdagavond 24 oktober ontvangen 34 leerlingen van 4 tvwo het TTO Junior Certificate. Alle 
leerlingen worden in het zonnetje gezet en samen met alle ouders maken wij er een mooie avond van.  
 
Deze week ontvangen alle ouders van de tto-leerlingen via hun kind een overzicht van de tto-begroting 
2013-2014. Vanaf de start van het tto-onderwijs op Eijkhagen wordt de formule gehanteerd dat er per 
leerjaar eenzelfde bedrag wordt gevraagd. Vanaf 2009 is dit € 400,-. De gemaakte kosten variëren per 
leerjaar. In de leerjaren dat er uitwisselingen zijn of examens worden afgenomen, zijn de kosten 
aanzienlijk hoger dan in de leerjaren dat dit niet het geval is. Om te voorkomen dat ouders het ene jaar 
bijvoorbeeld € 600,- moeten betalen en het andere jaar € 200,- is ervoor gekozen om een vast bedrag 
per leerjaar vast te stellen. 
 

Op donderdag 14 november zullen de Engelse acteurs van de Phileas Fogg 
Theatre Company de voorstelling ‘Little Victorians’ samen met onze tto-
brugklasleerlingen onder het oog van alle ouders, opa’s oma’s, broers en zussen 
instuderen en uitvoeren. Iedereen is uiteraard welkom. De voorstelling van b1h 
begint om 17.00 uur, de voorstelling van b1i om 19.30 uur. 

 
 
Tenslotte nog een oproep aan ouders van de leerlingen van de tto-brugklas. 
We zijn nog op zoek naar enkele brugklasouders die de Parents Council, de ouderraad voor specifieke 
tto-zaken, komen versterken. Er wordt vijf keer per jaar op maandagavond vergaderd en de voertaal is 
Nederlands. De volgende vergadering is op 18 november. Aanvang 19.30 uur. Informatie kunt u krijgen 
bij mevr. Kusters, mmje.kusters@charlemagnecollege.nl . 

 
Vakanties en vrije dagen 2013-2014 
Niet denken, dit hebben we de vorige keer ook al gelezen. Dat klopt inderdaad, maar het kan nooit kwaad deze 
boodschap vaker te laten zien. Nogmaals een 
verzoek: houd rekening met onderstaande data als u 
iets wilt plannen. Het is namelijk 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 21 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014. 
Carnavalsvakantie: zaterdag 1 maart t/m zondag 9 maart 2014. 
Pasen: zondag 20 en maandag 21 april 2014. 
Meivakantie: zaterdag 26 april t/m zondag 11 mei 2014.  
Hemelvaart: donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014   
Pinksteren: zondag 8 en maandag 9 juni 2014. 
Zomervakantie: zaterdag 12 juli t/m zondag 24 augustus 2014. 
 
P.S. De vakanties van de basisscholen lopen parallel met die van het voortgezet onderwijs. 
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