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Schoolkosten online betalen 
Mede op verzoek van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderadviesraad (OAR) 
wordt sinds dit jaar de mogelijkheid geboden de diverse bijdragen die wij van ouders vragen online te betalen. 
Met deze service willen we betalingen en de verwerking ervan gemakkelijker maken. We maken daartoe gebruik 
van het systeem WIS-Collect. 
 
Op basis van de eerste ervaringen in de afgelopen maanden kunnen we stellen dat het systeem voldoet aan 
onze verwachtingen. Ook de meeste reacties die wij van ouders krijgen zijn positief. Met name het betaalgemak 
en de overzichtelijkheid spreken ouders aan. Toch zijn er ook enkele onvolkomenheden geconstateerd die we 
graag zo snel mogelijk willen verhelpen. Tevens is er een aantal vragen gesteld door ouders waaraan we 
aandacht willen besteden. 
  
De facturen specifieker maken  
Op facturen kwamen posten voor die voor de betreffende leerlingen niet van toepassing waren. Als voorbeeld 
werd genoemd dat ouders van leerlingen in de brugklas wordt gevraagd borg te betalen voor een kluisje, maar 
dat deze post ook op de facturen van leerlingen in hogere klassen te vinden is, hoewel die deze leerlingen niet 
van toepassing is.  
Dergelijke posten zullen in het vervolg niet meer op de factuur worden vermeld.  
 
De al aangevinkte posten 
De te betalen bedragen waren in de digitale factuur reeds aangevinkt en moesten worden ‘uitgezet’ als ze niet 
van toepassing waren. Enkele ouders vonden dit ongewenst, omdat men daardoor minder bewust een keuze kon 
maken.  
Deze werkwijze wordt aanbevolen door de leverancier van het systeem. Wij verwachten dat het bezwaar 
grotendeels kan worden verholpen door de eerder besproken niet-relevante posten niet meer op de factuur te 
vermelden.  
 
De duidelijkheid van de bijschriften 
Sommige bijschriften waren zeer algemeen geformuleerd. Daardoor was niet geheel duidelijk welke kosten 
precies in rekening werden gebracht.  
De bijschriften zullen goed onder de loep worden genomen en concreter worden geformuleerd. 
 
In gevallen waarin wij hebben gecontacteerd dat voor zaken betaald is die voor een leerling niet van toepassing 
zijn, wordt het betreffende bedrag direct door ons teruggestort.  Wanneer u denkt dat u een post ten onrechte 
betaald heeft en het bedrag is nog niet gerestitueerd, neemt u dan even contact met ons op via: 
ouderbijdrage@charlemagnecollege.nl 
 
Ook andere op- en aanmerkingen over het nieuwe betaalsysteem zien we graag tegenmoet. Stuur uw reactie dan 
naar h.curfs@charlemagnecollege.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jos van Eyk 
Rector Charlemagne College Eijkhagen 
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Wrts.nl 
Veel bovenbouwleerlingen hebben in het verleden vaak van wrts.nl gebruikgemaakt. Vanaf dit schooljaar kunnen 
leerlingen hierop helaas slechts een beperkt aantal lijsten gratis maken. Er zijn namelijk sinds kort kosten aan 
verbonden. Een alternatief hiervoor is Teach2000 of woordjesleren.nl. Als een leerling oefeningen heeft 
bewaard in wrts.nl, dan kan hij/zij deze eventueel ophalen voor gebruik op woordjesleren.nl. 
Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u terecht bij dhr. Jadoul. Per mail of op school in de RT-kamer (350A). 
 
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.  
 
Veldwerk kunst  
Al een tijdje geleden - maar toch het vermelden waard – heeft op woensdag 28 september een veldwerk ‘kunst’ 
plaatsgevonden. Voor dit veldwerk hoefde nu eens geen urenlange busreis gemaakt te worden. Nee, het was 
geheel geconcentreerd op Artland, Kasteel Strijthagen.   
De kunstgroepen van 4 en 5 havo en die van 4, 5 en 6 vwo hebben, net als de begeleidende docenten Diana 
Wijnen en Maartje Lancee, enorm genoten van deze creatieve en inspirerende dag op een toplocatie. Leren en 
kunst ervaren van heel dichtbij en ook nog eens buiten een klaslokaal levert duidelijk de energie en 
betrokkenheid op, die de docenten zo graag bij onze leerlingen terug willen zien. Met enorm veel dank, ook 
namens de leerlingen, aan het kunstenaarsduo Taratynov, dat onze school altijd zo hartelijk ontvangt.  
Mooie eerste reacties van leerlingen:  

‘Ik vond het superleuk vandaag! De locatie was inspirerend en er waren veel interessante kunstwerken te 

zien. We hebben genoeg vrijheid gekregen qua opdracht, maar ook voldoende begeleiding waar nodig. Het 

was daarnaast ook nog erg gezellig.’ Talitha Wilmsen 5 tto  

‘Het was een inspirerende dag. Ik ben creatief bezig geweest met een houtsnijwerk. Daarnaast vond ik de 

bronzen beelden van meneer Taratynov erg indrukwekkend. Ik kreeg zelfs de mogelijkheid aangeboden 

om hem te helpen bij een van zijn volgende projecten. Dit is een kans die ik zeker niet zal laten liggen.’ 
Koen Geuskens 4 gymnasium  

‘Leuk, leerzaam en indrukwekkend.’ Eva Knip 6 tto  

‘Gezellig en inspirerend en we leerden elkaar beter kennen.’ Camilla Szabo 6 tto  

‘Ik vond het een erg leuke dag. Ik heb veel nieuwe ideeën en inspiratie opgedaan door de fascinerende 

beelden van meneer Taratynov. De expositie ‘Noord Zuid Korea’ was zeker de moeite waard. Ik zag 

duidelijk verschil tussen de twee landen en wat voor effect een politieke situatie op  kunst heeft.’  
Raf Berghof 4 gymnasium  
 
Leerlingen intervisie  
Niet alleen docenten doen aan intervisie, maar ook leerlingen vinden het reuze interessant om eens bij elkaar op 
school te gaan kijken. Op 28 september is een aantal leerlingen van onze school bij een leerlingenbijeenkomst in 
Sittard geweest. Hier kwamen leerlingen van verschillende Limburgse scholen bij elkaar om ervaringen en ideeën 
uit te wisselen. Onze school is gekoppeld aan het St.-Jan in Hoensbroek. De leerlingen van beide scholen 
organiseren twee intervisiedagen.  
 
Excellentieproject 
Sinds vier jaar kent Eijkhagen CMC een individueel excellentieproject, waarvoor leerlingen lessen mogen 
skippen. Tientallen leerlingen namen er al aan deel. De achterliggende gedachte is dat ongemotiveerd zijn voor 
schoolse vakken en onderpresteren de risico’s zijn, die zij lopen als zij niet voldoende uitgedaagd worden en te 
weinig autonomie ervaren in hun leerproces. Het resultaat van de diverse excellentieprojecten hebben deze 
leerlingen inmiddels vastgelegd in een e-portfolio. Voorbeelden van projecten zijn: stage aan Zuyd Hogeschool-
werktuigbouwkunde, stage in de Cube bij Museumplein Limburg, een roman schrijven, 3D design bij een 
architectenbureau, Spaans of Thais leren of het Cambridge-examen Economics of Law gaan halen. Op dit 



moment wordt er door het plus-team van docenten hard gewerkt om vooral ook meer havo- en vmbo t-leerlingen 
zulke trajecten te laten doorlopen.  
 
Socrates 
De leerlingen van 5 gymnasium zijn op dinsdag 11 oktober 
naar de theatervoorstelling 'Socrates' in Theater Heerlen 
geweest. De leerlingen hadden aanvankelijk niet zoveel 
vertrouwen in de monoloog van Socrates…maar het pakte 
anders uit. De toneelspeler van het Zuidelijk Toneel was in de 
huid van Socrates gekropen en heeft iedereen laten geloven, 
dat een potscherf als onderdeel van een hele pot altijd nog 
een deel van de eigenschappen van de hele pot bezit, ook al 
was deze 'ka-pot'. Docente Nelly Kuijpers: ‘We gingen er in 
geloven. Leuk hoor met zulke leergierige leerlingen op stap te 
gaan!’  
 
Uitreiking Tto Junior Certificates 2016 
De uitreiking van de Tto Junior Certificates aan de leerlingen van 4 tto vond op donderdag 13 oktober plaats. Alle 
33 leerlingen hadden in mei 2016 het Cambridge Checkpoint gehaald en zij hadden een overgangsrapport naar 4 
tto. De leerlingen kwamen de zaal binnen met de Marche Triomphale uit de opera Aïda van Giuseppe Verdi. 
Iedereen was zeer enthousiast over de manier waarop de beide oud-mentoren Kirsten Mingelers en Anthony 
Heijmans hun leerlingen met hulp van Facebook op een vaak grappige manier in de picture zetten. Vervolgens 
werd het Tto Junior Certificate getekend, een certificaat waar de leerlingen de afgelopen drie jaar hard voor 
hadden gewerkt.  
 
Theaterworkshopdag  
Drama, stage-fighting en ‘to be or not to be’. Maandag 17 oktober was een speciale dag voor 4 vmbo. Vanuit het 
vak ckv was een theaterworkshopdag over Hamlet georganiseerd door het Parkstad Theater Limburg in 
samenwerking met het productiehuis ZEP.  
Als je op deze maandag langs de Martinzaal was gelopen, had je waarschijnlijk gedacht dat er een gigantisch 
gevecht op school was uitgebroken. Niets was echter minder waar. Eén van de workshops waar de leerlingen het 
meest enthousiast aan meededen, was namelijk de workshop stage-fighting. Met behulp van deze en enkele 
andere workshops, zoals drama en film, hebben de leerlingen op een creatieve en fysieke manier kunnen 
ervaren hoe het is om in het theater aan de slag te gaan. Deze workshopdag was de perfecte voorbereiding voor 
de theatervoorstelling ‘Hamlet’, die ’s avonds op de planning stond. In deze moderne versie van het klassieke 
toneelstuk van William Shakespeare konden de leerlingen niet alleen dit spannende verhaal ervaren, maar ook 
dingen op het podium terugzien, die tijdens de workshop waren geleerd. Een paar geluksvogels heeft achteraf 
zelfs de acteurs kunnen ontmoeten en ging met ze op de foto.  

 



IB-class 2016 
Op vrijdag 18 november ontvingen 31 oud-leerlingen in het OLC het Tto-Senior Certificate. In juni 2016 verlieten 
zij de school met het atheneum- of gymnasiumdiploma. Om het Tto-Senior Certificate in ontvangst te mogen 
nemen is zowel het vwo-diploma als een afgeronde tto-opleiding, inclusief het behalen van het IB Certificate, IB 
English A: Language and Literature (International Baccalaureaat), een vereiste.  

Daarnaast behaalden alle leerlingen de volgende 
Cambridge-certificaten: CIE Global Perspectives 
IGCSE, CIE Global Perspectives AS level en 27 
leerlingen ontvingen ook nog eens CIE English 
Language AS level.  
Redenen genoeg om op die dag een speciale 
diploma-uitreiking te organiseren. Het werd een 
fantastische avond waarop de oud-tto-leerlingen 
ook de gelegenheid hadden elkaar te informeren 
over hun ervaringen op universiteiten en 
hogescholen. 
 

Short term exchange naar Leszno in Polen 
Het zit er op. Op vrijdag 18 november kwamen Chloë Paffen, Ilse Poorts, Anne-Sofie Creusen en Britt Erkens, 
samen met Karin van Buren en Willy Wingen in de avonduren terug uit het Poolse Leszno, een middelgrote 
provinciestad tussen Poznan en Wroclaw (het oude Breslau).  
Dit was de vierde ‘Short term exchange’ in het kader van het drie jaar durende Erasmus+ project ‘How it is to live, 
study and work in a foreign EU country’. 
Na het verdwijnen van het IJzeren Gordijn 
heeft Polen getracht de blik toch maar vooral 
op het westen te richten. Aan alles is te zien 
dat het land echter nog steeds met een 
gigantische inhaalslag bezig is. De landbouw – 
behoorlijk achterliggend – speelt nog steeds 
een grote rol. De industrie wordt moderner, 
maar stoelt nog altijd voor een deel op de oude 
communistische structuur. De dienstensector 
doet enerzijds zijn best om vooral 
servicegericht te zijn, maar heeft anderzijds 
nog erg veel bureaucratische trekjes. 
Wie goed kijkt in steden als Poznan en 
Wroclaw zal zien dat met name de oude centra 
aandacht verdienen. Zo zijn monumentale 
panden prachtig opgeknapt, maar iets 
verderop is het wat betreft huizen en 
gebouwen nog vaak kommer en kwel. Ook in 
de infrastructuur valt nog veel eer te behalen. 
Te smalle, gevaarlijke tweebaanswegen – zo 
zagen we twee keer een zwaar ongeluk – verbinden de grote steden met elkaar. Omdat ook in Polen het 
autoverkeer gigantisch is toegenomen, raken deze wegen steeds meer verstopt met voertuigen. Verder zijn ze 
ook nog eens slecht onderhouden. Slechts mondjesmaat verschijnen er – uiteraard met subsidie vanuit Brussel – 
autowegen. 
Maar de bevolking is hartelijk en gastvrij. En dat is iets wat het zestal die week op ‘The higher school of 
Environmental Protection’ heeft ervaren. Al zullen de Polen als ze in maart naar Landgraaf komen een 
gigantische cultuurschok krijgen als ze onze school met onze geweldige entourage zullen zien. Maar dat terzijde. 
Oh ja…. nog één ding. Corruptie leeft blijkbaar ook nog. Dat ondervonden twee Nederlandse docenten die 
blijkbaar verkeerd de weg hadden overgestoken. Of ze door de politie, die hen met zwaailicht tot stoppen 
maande even vijftien Zloty wilden betalen. Een bonnetje…? Ho maar. Gelukkig bracht een voorbijkomende Pool 
met zijn kennis van het Engels redding. En vijftien Zloty. Het is nog geen vier euro… maar toch. Zou dat geld 
mogelijk misschien in hun eigen zakken terecht zijn gekomen?   



Met 4 havo economie/M&O naar Amsterdam 
Op vrijdag 18 november hebben 55 leerlingen uit 4 havo samen met drie docenten (Ron Stevens, Ger Heijnen en 
Roel Schroe) een bezoek gebracht aan De Nederlandsche Bank in Amsterdam.  
In het bezoekerscentrum van DNB  hebben de leerlingen in groepen een viertal interactieve spellen gedaan, 
waarin de functies (betalingsverkeer, toezicht, advies en monetair beleid) van de bank werden overgenomen. Met 
speels gemak lieten de leerlingen zien dat bankieren op niveau best goed te doen is. 
 
Het Talent Centraal 2016-2017 
Dit jaar doet onze school voor de derde keer mee aan het project “Het Talent Centraal”. Na het succes van vorig 

jaar, zowel bij leerlingen, 
ouders, docenten als 

bedrijven, zijn we 
als  Charlemagne 
College Eijkhagen dan 
ook zeer verheugd om 
dit jaar weer te kunnen 
deelnemen.  
 
In het project ‘Het 
Talent Centraal’ 
worden 
bovenbouwscholieren 

van zowel havo als vwo 
op een intensieve manier 

voorbereid op een bewuste 
studie- en beroepskeuze in de 

sector techniek. Leerlingen oriënteren zich hierbij op studiemogelijkheden en beroepen in de technische sector 
én maken kennis met technische bedrijven in onze regio. 
Het project start met een uitgebreide individuele persoonlijkheidstest: de ‘Big Five’-test. Hieruit ontstaat een beeld 
(‘profiel’) van de persoonlijkheid, talenten en competenties van elke individuele leerling. Dit profiel wordt 
teruggekoppeld naar de leerling, waarna de uitslag ook digitaal ter beschikking wordt gesteld aan leerling en 
ouders. 
Vervolgens wordt het leerlingprofiel vergeleken met de normprofielen voor bepaalde technische beroepen. De 
leerlingen die een ‘goede match’ hebben, krijgen de mogelijkheid om een korte stage te lopen bij één van de 
deelnemende bedrijven in de onze regio. Zij gaan dan aan een echte bedrijfsopdracht werken. 
De testen worden afgenomen in de toetsweek. De terugkoppeling vindt plaats in januari. De stages staan 
gepland voor de week na de meivakantie en de organisatie is in handen van SVOPL. De contactpersonen voor 
onze school zijn sectordirecteur Marian 
Curfs en decaan Marc Didden.  
 
Kunst naar Aken 
Ondanks het slechte weer in de 
ochtend was het op 22 november een 
heerlijke dag om met de gehele 
bovenbouw Kunst op stap te gaan naar 
Aken. Mooi om te zien dat de leerlingen 
kunstwerken uit de les in het echt konden 
zien en daar erg enthousiast op 
reageerden. Leerlingen hebben zich 
voorbeeldig gedragen, iets waar de 
docenten Diana Wijnen, Diet Swinkels en 
Maartje Lancee en de school trots 
op mogen zijn. Dus absoluut voor 
herhaling vatbaar.  
 

http://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/het-talent-centraal-bij-4-havo-5-vwo


Mentoractiviteit 
Vandaag, vrijdag 23 december, stond in de ochtenduren een mentoractiviteit met een sociale actie op de 
jaarplanning. De mentoractiviteit is door mentor en klas samen ingevuld. Er werd genoten van een gezamenlijk 
ontbijt, gewandeld, samen naar een film gekeken, een quiz gedaan. 
 
Sociale actie 
De brugklassen namen deel aan de actie ‘Schoenmaatjes’. U heeft hierover van afdelingsleider Joost Kohl alle 
relevante informatie ontvangen. 
Leerling Jody Mommertz uit 5c kwam enige tijd geleden met dit idee om kinderen in armere delen van de wereld 
te verrassen met een schoenendoos gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en klein speelgoed. Onze 
brugklassers mochten ook geld meebrengen, of konden de Stichting Edukans eenmalig machtigen om € 6,- van 

hun rekening af te halen om de transportkosten 
van een doos te bekostigen. Jody had op eigen 
houtje al enkele honderden euro’s aan 
sponsorgeld opgehaald. 
De klassen 2 tot en met 6 namen deel aan de 
‘Kerstpakketten Actie Parkstad’. Afgelopen jaar is 
dit vanwege Serious Request een jaartje 
overgeslagen, maar dit jaar hebben we ons als 
school weer voor dit goede doel ingezet. 
Normaliter brachten leerlingen op de laatste 
schooldag voor de kerstvakantie houdbare 
levensmiddelen mee, die ten goede komen aan 
de stichting ‘Kerstpakketten Actie Parkstad’. Deze 
stichting verzorgt kerstpakketten in Parkstad 
voor de minstbedeelden en dit betreft circa 800 
gezinnen. Deze pakketten worden door de 
organisatie op Eerste Kerstdag bij de mensen 

thuis bezorgd. 
Omdat de laatste schooldag vlak voor Kerstmis lag, was het voor de stichting niet mogelijk om alles op deze 
vrijdag te verwerken. Daarom startte de inzameling al in de laatste week voor Kerstmis.  
 
Kerstkaart 
Na afloop van de mentoractiviteit hebben de leerlingen 
een kerstkaart gekregen. Hierop staat aangegeven dat u 
als ouders de cijfers op SOM kunt inzien, maar ook het 
inschrijven voor de ouderavond in januari wordt hierop 
vermeld. De bedoeling is dat die uiteraard thuis wordt 
afgegeven.   
 
De leerlingen van de examenklassen ontvangen naast 
de kerstkaart ook hun examendossier. Bij dat 
examendossier zit voor de ouders een begeleidend 
schrijven met het verzoek om de cijfers goed te 
controleren en eventuele wijzigingen of  opmerkingen 
vóór 13 januari door te geven aan de afdelingsleider. 
 
De tekening voor de SVO|PL-kerstkaart voor dit jaar is 
overigens ontworpen door Cas Wetzels uit 5 tto.  
 
Zijn inspiratiebron: symbolen uit de Noorse mythologie 
voor o.a. kracht, de weg vinden als je die kwijt bent, de 
zon en het hiernamaals.  
 
 



Kerstmis   
Vandaag is de laatste dag voor de kerstvakantie. À propos Kerstmis…   
Eigenlijk een heel traditioneel feest. Maar waar komen die tradities nu vandaan?  

Naast de christelijke elementen bevat het 
kerstfeest ook zeer veel Germaanse elementen. 
Bijvoorbeeld het opzetten van een kerstboom en 
deze met lampjes versieren. De Germanen 
vierden midwinterfeesten, ook wel joelfeesten 
genoemd. Het slechte werd daarbij verjaagd en 
het licht werd begroet door het ontsteken van 
joelvuren. Nou, dan weet je het wel. Wij versieren  
onze bomen met lampjes en steken veelvuldig 
kaarsen aan.   
Zo ook de kerstboom. In feite was deze boom bij 
de Germanen een vruchtbaarheidssymbool. De 
Germanen hadden rond deze tijd altijd een 
kerstboom in huis of op het erf. De kerk heeft de 
kerstboom lange tijd geweerd vanwege de 
heidense wortels. Maarten Luther is degene 
geweest die de kerstboom het christelijke geloof 
weer binnenhaalde. De boom zou symbool staan 
voor het paradijs en de kerstballen voor de 

vruchten waarvan Adam en Eva aten. De piek staat symbool voor de ster die de Drie Wijzen de weg naar 
Bethlehem wees. De driehoekige vorm van de boom tenslotte staat voor de heilige drie-eenheid.  
  
Maar welke betekenis je Kerstmis ook geeft, geniet van het feest in al zijn vormen, geniet (dat geldt dan vooral 
voor de leerlingen) van de vakantie, geniet van oud en nieuw en denk eraan dat de school op maandag 9 januari 
weer begint.  
  
Allemaal prettige feestdagen.  
 
Vakanties en vrije dagen 2016-2017 
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 24 december 2016 t/m 8 januari 2017  

 Carnavalsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2017  

 Paasmaandag 17 april 2017  

 Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2017  

 Hemelvaart 25 en 26 mei 2017  

 Pinkstermaandag 5 juni 2017  

 Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2017  
 
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. 
 
Tenslotte….. 
Al maandenlang heeft de afdeling ‘Facilitair’ onder leiding van Loek Kil gewerkt om de Martinzaal weer helemaal 
up-to-date- te maken. Het resultaat mag er zijn. Naast het nodige schilderwerk heeft de ploeg er ook voor 
gezorgd dat de zaal een compleet nieuwe uitstraling kreeg. Sfeerverlichting aan plafond en aan de muren, grote 
bloempotten en vooral de hoge tafels met krukken staan garant voor een enorme facelift. 
Hierna een fotocollage die het proces stapsgewijs volgt. 
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Van het begin….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

…tot het einde. 

  
  


