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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.  
 
We wensen u en uw kind een hele fijne april/meivakantie en alvast veel succes in de laatste periode van het 
schooljaar! Daarnaast wensen we alle examenkandidaten heel veel succes met de examens en veel plezier met 
de afrondende activiteiten. Ook voor de ouders van de leerlingen die onze school gaan verlaten een speciaal 
bedankje voor de prettige samenwerking van afgelopen jaren. 
 

Onderwijs 
 
Laptops op Eijkhagen in 2019-2020 - In de brugklas, alle derde klassen, 4 havo en 4(t)vwo 
 
Digitale leermiddelen 
In het voortgezet onderwijs worden steeds vaker digitale hulpmiddelen zoals laptops gebruikt. Digitale 
leermiddelen zijn vooral geschikt om leerlingen meer oefenmogelijkheden te geven, hun vorderingen beter te 
kunnen volgen en lesmateriaal meer op maat te kunnen aanbieden. Of de schoolboeken ooit helemaal zullen 
verdwijnen betwijfelen wij, maar sommige boeken kunnen zeker worden vervangen door digitaal materiaal.  
Drie jaar lang hebben we op Eijkhagen in een aantal klassen het werken met laptops uitgeprobeerd.  We hebben 
gezien dat ons onderwijs inderdaad baat heeft bij de inzet van deze apparaten. Komend schooljaar zal er daarom 
in alle brugklassen, alle derde klassen en de vierde klassen havo en (t)vwo mee gestart gaan worden. In de jaren 
daarna zullen de andere klassen volgen. De laptops zullen worden gebruikt als er sprake is van een 
onderwijskundige meerwaarde. Dit betekent dat zeker niet al het lesmateriaal digitaal zal worden. We gaan ervan 
uit dat de laptops in ongeveer 30% van de onderwijstijd op school en thuis zullen worden ingezet.  
 
Eigen laptop meenemen 
Wij vragen aan de ouders van de leerlingen in deze klassen ervoor te zorgen dat hun kind een laptop heeft en 
deze mee kan nemen naar school. Het is belangrijk dat de laptop geschikt is voor schoolgebruik. Dat betekent 
dat deze solide is, een accu heeft die zeker 8 uur mee kan, een scherm heeft van tenminste 11 inch (en liever 
ook niet groter), besturingssysteem Windows 10 geïnstalleerd is, tenminste 4 GB werkgeheugen aanwezig is en 
opslagruimte (liefst SSD) van minimaal 64 GB.  
Mocht u twijfelen of u al over een geschikt apparaat beschikt, dan kunt u altijd navraag doen bij onze afdeling 
ICT: net.lemmens@charlemagnecollege.nl 
 
Laptop via school aanschaffen 
Heeft uw kind nog geen laptop, dan kunt u voordelig bij een door 
ons geselecteerd bedrijf online een laptop kopen die ruimschoots 
voldoet aan de gestelde voorwaarden. U heeft de keuze uit een 
aantal geschikte exemplaren, waaronder een 11 inch HP laptop met 
touchscreen, een werkgeheugen van 4 GB en SSD 
opslaggeheugen van 128 GB in stootvaste behuizing.  Koopt u de 
laptop in één keer, dan kost deze ongeveer € 330,- . Dit bedrag is 
inclusief een basisverzekering van twee jaar. Wenst u een 
uitgebreidere verzekering, dan kost deze  € 100,- extra.  De 
genoemde bedragen zijn niet definitief, maar wel een goede indicatie. 
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U kunt ook kiezen voor een afbetalingsregeling. Hier betreft het een huurkoopregeling waarbij u de keuze heeft 
de laptop in één, twee, drie of vier jaar af te betalen. In één keer kopen is natuurlijk voordeliger dan huurkoop. De 
verplichte uitgebreide verzekering bij huurkoop maakt de kosten hoger en de leverancier rekent daarnaast voor 
de administratie en huurkosten een bedrag. Het voordeel van de huurkoopregeling is dat niet in één keer een 
groot bedrag betaald hoeft te worden. Eind mei ontvangt u nadere informatie met exacte prijzen. Ook wordt dan 
uitgelegd hoe u bij de door ons geselecteerd leverancier de laptop kunt bestellen. U krijgt de laptop dan 
thuisgestuurd. 
 
Gaat uw voorkeur uit naar een andere leverancier, dan is dat natuurlijk ook prima. Let u dan wel goed op de juiste 
specificaties. 
 
Software en veiligheid 
Alle software wordt via school kosteloos beschikbaar gesteld en is bij de huurkoop of koop al grotendeels voor u 
geïnstalleerd. Op school zijn kluisjes beschikbaar waarin uw kind de laptop kan opbergen als deze niet wordt 
gebruikt. 
 
Vrijwillig of verplicht 
Scholen krijgen van de overheid geen extra geld voor de aanschaf van laptops of tablets. Zou de school de 
laptops betalen, dan hebben we geen geld meer over om boeken te kopen. Onderwijskundig vinden wij het 
onverantwoord uitsluitend met digitale middelen les te geven. Daarom moeten we voor de aanschaf van de 
laptops een beroep op de ouders zelf doen. Wij kunnen en willen ouders echter niet verplichten een laptop aan te 
schaffen. Wij kunnen slechts aangeven dat het heel gewenst is dat ieder kind zijn eigen laptop thuis en op school 
kan gebruiken. Kiest u ervoor geen laptop te kopen, dan kan uw kind op school gebruik maken van een 
leenexemplaar. Er is een beperkt aantal machines voor dit doel op school beschikbaar. Dagelijks kan dan ’s 
ochtends een apparaat worden afgehaald bij de afdeling ICT en na het laatste lesuur weer worden ingeleverd. 
Deze laptops kunnen niet naar huis meegenomen worden. 
 
Krappe beurs 
We hebben er in overleg met de OuderAdviesRaad en de ouders van de Medezeggenschapsraad bij de selectie 
van de laptop voor gekozen de prijs zo laag mogelijk te houden en aanschaf ook via een huurkoopregeling 
mogelijk te maken. Mocht de aanschaf voor u toch een probleem zijn, en komt u vanwege uw financiële situatie in 
aanmerking  voor een tegemoetkoming in schoolkosten, dan kunt u een aanvraag indienen bij de Stichting 
Leergeld. Neemt u in dat geval uiterlijk 29 mei contact op met ons ondersteuningsteam:  
ondersteuningsteam@charlemagnecollege.nl  
 
Informatieavonden 
Speciaal voor ouders van leerlingen die volgend jaar in de derde klas zitten of in 4 havo of 4 (t)vwo zijn er eind 
mei informatieavonden georganiseerd waarop alles over de laptops zal worden uitgelegd en waar u terecht kunt 
met vragen. Deze avonden zijn op woensdag 22 mei en op donderdag 23 mei in de Aula van de school, aanvang 
19.00 uur.  Over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor één van deze avonden ontvangt u in de week van 
15 april nog nader bericht per e-mail. 
 
Econasium 
Afgelopen januari is de derde lichting leerlingen 
begonnen aan het Econasium-programma. Het 
Econasium-programma is een samenwerking 
met de universiteit van Tilburg waarbij de 
leerlingen voorbereid worden op een 
economische opleiding op universitair niveau. 
De leerlingen ervaren wat academisch denken 
inhoudt, hoe de lessen op de universiteit van 
Tilburg gegeven worden en wat je later kunt 
met een economische opleiding. 
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Elf leerlingen van 4 (t)vwo hebben na het schrijven van een sollicitatiebrief en het voldoen aan de criteria 
toestemming gekregen om deel te nemen aan dit programma. Het eerste kalenderjaar zullen zij zich vooral 
focussen op de cursus statistiek, die zij volgend schooljaar in januari/februari zullen afsluiten met een examen. 
Tevens nemen zij nog deel aan een bedrijfsbezoek, een interactieve bedrijfseconomische simulatie en bezoeken 
ze de universiteit in Tilburg. Dit bezoek aan de universiteit staat in het teken van het bezoeken van een 
interactieve lezing van de CEO van Hewlett-Packard Nederland en een sessie met Prof. Dr. Jan Potters over zijn 
onderzoek op het gebied van de gedragseconomie. 
 
De leerlingen die momenteel in de vijfde klas zitten en het Econasium-programma volgen hebben hun examen 
statistiek met goedgevolg afgelegd, het gemiddelde resultaat lag zelfs boven de 8,0. Zij richten zich nu op het 
voorbereiden en schrijven van hun profielwerkstuk. Ze zijn al twee keer naar de universiteit geweest om te leren 
hoe je profielwerkstuk schrijft, hoe je geschikte academische literatuur kunt vinden en om geïnformeerd te 
worden over de verschillende studierichtingen waarin het profielwerkstuk gedaan kan worden. De leerlingen van 
de vijfde klas zullen dit schooljaar nog deelnemen aan een bedrijfsbezoek en ook nog een bezoek brengen aan 
de universiteit voor dezelfde lezing als de vierdeklassers.  
 
Nadat de leerlingen van vwo 6 hun cursus Statistiek met goed gevolg hebben afgerond, een academisch 
profielwerkstuk hebben geschreven, deelgenomen hebben aan een drietal simulaties, een tweetal lezingen en 
een zevental hoorcolleges hebben bijgewoond, aan een bedrijfseconomische en algemeen economische 
excursie hebben deelgenomen, waren zij klaar met hun programma. Indien zij na het afronden van de 
eindexamens ook nog een 7 voor wiskunde en een 7 voor bedrijfseconomie en/of economie als eindcijfer 
hebben, mogen de leerlingen op donderdag 27 juni om 15.00 hun Certificates of Economic Proficiency in 
ontvangst nemen op de universiteit van Tilburg. We wachten vol spanning af hoe de eindexamenresultaten bij 
deze groep zullen uitvallen. Hoe dan ook hebben de leerlingen die deelgenomen hebben aan dit uitdagende 
programma de mogelijkheid gekregen om zich goed voor te bereiden op het studeren aan een universiteit. Deze 
opgedane kennis zal ze hoe dan ook verder helpen tijdens hun verdere studieloopbaan. 
 
Examentraining 
In de week van 15 april en op maandag 6 mei zullen de puntjes op de i worden gezet om de leerlingen van de 
examenklassen zo goed mogelijk voor te bereiden op het Centraal Examen dat op donderdag 9 mei start. 
 
In die periode is de exameninstructie en kunnen leerlingen deelnemen aan de examentrainingen die door de 
verschillende vakdocenten worden verzorgd. In totaal worden er 82 examentrainingen aangeboden. 
 
Cito volgsysteem voortgezet onderwijs 
Op 17 en 18 april en op 7, 9 en 10 mei worden de Cito-toetsen voor klas 1 en 2 afgenomen tijdens het 2e en 3e 
lesuur.  De klassen Eb1l en Eb1m maken de Cito-toetsen op 6 t/m 10 mei in verband met de reis naar 
Canterbury. 
 
Om meer informatie over het niveau van onze leerlingen te krijgen gebruiken we het ‘Cito Volgsysteem voor het 
voortgezet onderwijs’. Met dit systeem kunnen de prestaties van de leerlingen op kernvaardigheden gemeten 
worden in klas 1 en 2. De resultaten van onze leerlingen kunnen via dit systeem vergeleken worden met 
landelijke normen. In de bijbehorende rapportage, die uiteraard ook gedeeld wordt met leerlingen en ouders, 
worden de prestaties van de leerlingen vergeleken met de gemiddelde prestaties op het niveau van de toets, een 
niveau lager en een niveau hoger. De kwaliteit van ons onderwijs wordt in kaart gebracht en de resultaten kunnen 
ons ondersteunen bij de indeling van de groepen tijdens het banduur en bij de besprekingen aan het eind van het 
schooljaar. De resultaten van de Cito-toetsen maken onderdeel uit van onze bevorderingsnormen in klas 1 en 2. 
 
Alle betrokken ouders ontvangen hierover informatie per mail. 
 
Brugklasadvies 
Alle brugklassers ontvangen aan het eind van periode 2, rond Pasen, een voorlopig advies. Alle ouders van 
brugklassers hebben hierover een mail ontvangen met informatie. 
 
 



Onze school 
 
Kunstbende 2019 
Op zondag 31 maart 2019 heeft onze school weer mee gedaan aan 
Kunstbende. Met talentvolle leerlingen als Lieke van Nijnanten (foto 
links), Fenne Pulles (foto rechts) en Lieke Varkevisser, die alle drie 
deelnamen als exposanten en Racha Doudouh en Marit Nellissen die 
literaire stukken voordroegen stonden we er als school zeker goed op.  
 
Het was een dag ingericht als overdekt festival waar je door de hele 
schouwburg van Sittard heen allerhande dingen kon beleven: Theater, 
dansvoorstellingen, concerten, modeshows, expo, film en taal. Je kon 
er nog een portret van jezelf laten maken in cartoonstijl en nog meer. 
 
Hoewel het niveau van onze leerlingen er zeker was, was de competitie er ook. Geen prijzen helaas, maar wel 
genoeg motivatie en inspiratie opgedaan om volgend jaar weer deel te nemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Junior speaking contest 
Jaarlijks nemen de leerlingen van twee en drie tvwo deel aan de junior speaking contest. Een wedstrijd waarbij 
gezocht wordt naar de leerling die het beste in het openbaar kan speechen. De docente Engels organiseert een 
klassikale ronde waarbij de leerlingen een Engelse speech voorbereiden en deze voordragen voor de klas. De 
top drie gaat door naar de schoolronde van de junior speaking contest. De leerlingen dragen hun speech 
nogmaals voor en beantwoorden nu vragen van de jury. De wedstrijd is dus interactief. De jury beoordeelt de 
speeches op inhoud, originaliteit en overtuigingskracht. Ook weegt de jury de presentatie mee en de manier 
waarop de leerlingen vragen beantwoorden. We sluiten deze schoolronde altijd af met het bepalen van de 
winnaars voor zowel de tweede als de derde klas. Dit jaar werd Ilona Vermeer onze afgevaardigde voor de 
tweede klas en Esmée Evertz onze afgevaardigde voor de derde klas, zij namen voor onze school deel aan de 
regionale ronde van de junior speaking contest. 
 



Deze regionale ronde werd dit jaar voor het eerst in onze geschiedenis bij ons op 
school gehouden. Een achttal tto-scholen uit het zuiden van het land kwamen met 
hun deelnemers in het OLC van onze school samen om te zien wie er naar de 
landelijke finale zou gaan. De speeches waren een minuutje langer dan de 
schoolronde, onze leerlingen hadden nog een training presenteren gehad van de 
heer Hoofs, en er werd een question panel toegevoegd zodat de jury alleen maar oog 
hoefde te hebben voor de deelnemers. Om te zorgen dat iedereen een eerlijke kans 
zou krijgen werden de leerlingen aangekondigd zonder dat de school erbij genoemd 
werd en hadden we een ervaren en onafhankelijke jury die niet verbonden was aan 
onze school. Het werd een wedstrijd op hoog niveau waarbij we op zowel Ilona als 
Esmée trots konden zijn. De wedstrijd voor de derde klas werd uiteindelijk gewonnen 
door een leerling van Het College uit Weert. Haar speech droeg de titel “We are the 
99%”, een imposante speech over het machtsmisbruik van de 1% die het momenteel 
voor het zeggen heeft. De wedstrijd voor de tweede klas werd gewonnen door onze 
eigen Ilona Vermeer, met haar speech “Love, it’s not only something you feel it’s also something you do”. Een 
unieke prestatie, zij is namelijk de eerste leerling van onze school die deze eer ten deel valt!  
 
Ilona zal nu deelnemen aan de nationale finale in theater „de Lieve Vrouw‟ in Amersfoort op 17 april 2019. 
Helaas mogen we niet met bussen vol naar Amersfoort om haar aan te moedigen maar hopelijk zullen de elf 
toeschouwers Ilona genoeg positieve energie geven om deze finale ook te winnen. Al heeft Ilona deze 
aanmoedigingen natuurlijk helemaal niet voor nodig en kan ze heel goed op eigen kracht winnen!  
 
Nieuwe kluisjes 
Ouders die in de afgelopen periode op school zijn geweest zal het misschien zijn opgevallen dat de gehele eerste 
verdieping er een stuk frisser uitziet. Er zijn de afgelopen tijd namelijk nieuwe kluisjes geplaatst en geverfd. De 
nieuwe kluisjes zijn aangeschaft om de opslag van de laptops volgend schooljaar veiliger te maken. Het resultaat 
mag er zijn! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Checkpoint 
Ook het checkpoint van het OT (ondersteuningsteam) heeft een opknapbeurt gekregen. Met een nieuw likje verf, 
mooie planten en nieuwe meubels oogt de ruimte een stuk rustiger. De nieuwe opstelling zorgt ervoor dat 
leerlingen, die daar even behoefte aan hebben, even wat makkelijker op zichzelf kunnen werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouderparticipatie  
 
OuderAdviesRaad 
De OuderAdviesRaad (OAR) bestaat uit een groep ouders die het interessant en leuk vindt om betrokken te zijn 
bij het reilen en zeilen van school. Deze ouders adviseren de schoolleiding gevraagd en ongevraagd over vele 
onderwerpen die gevolgen kunnen hebben voor de leerlingen en/of hun ouders, dus ook voor u. 
 
De OAR is op zoek naar nieuwe leden voor komend schooljaar. Mocht u interesse hebben dan kunt u dat per 
mail kenbaar maken bij de rector van onze school, de heer van Eyk (j.eyk@charlemagnecollege.nl). 
 
Parents Council 
De Parents Council is een adviesorgaan voor het tweetalig vwo. 
 
Van elk leerjaar hebben twee ouders zitting in de Parents Council. De leden denken mee over 
beleidsvoornemens, geven feedback op diverse schoolse zaken  en ondersteunen ook bij diverse tto  activiteiten. 
Jaarlijks komt de Parents Council 5 keer bij elkaar. Ouders waarvan het kind op de tto afdeling zit kunnen per 
mail hun feedback op schoolse zaken kenbaar maken via onderstaande mailadressen: 
 

 contactouderonbotto@charlemagnecollege.nl voor de ouders waarvan de leerlingen in de klassen 1, 2 
en 3 tto zitten. 

 contactouderbobotto@charlemagnecollege.nl voor de ouders waarvan de leerlingen in de klassen 4, 5 
en 6 tto zitten. 

 
Tijdens de vergaderingen van de Parents Council zullen alle binnengekomen mails behandeld worden.  De 
terugkoppeling vindt plaats per mail. 

 
Contactouders 
Dit schooljaar zijn er 25 ouders actief als contactouder van een klas. Wij zijn heel blij met deze groep ouders die 
zich inzet om ons te helpen met het optimaliseren van onze schoolorganisatie. 
 
De eerste bijeenkomst met de contactouders heeft plaatsgevonden in november. Tijdens deze bijeenkomst werd 
de aangedragen feedback op een aantal thema’s besproken. 
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De contactouders hebben aangegeven dat ze graag meer feedback van ouders zouden willen ontvangen. Alle 
ouders van de klassen die een contactouder hebben ontvangen binnenkort een mail met een verzoek tot het 
geven van feedback over een aantal schoolzaken uit periode 2. 
 
De contactouders gaan vervolgens in gesprek met onze afdelingsleiders over de ontvangen feedback. Zij 
ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de ze bijeenkomst die gepland staat op 16 mei. 
 
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar ontvangen alle ouders informatie hierover. 
 
ER ZIJN NOG HEEL WAT KLASSEN ZONDER CONTACTOUDER. DAAROM ZIJN WIJ NOG STEEDS OP 
ZOEK NAAR CONTACTOUDERS. MOCHT U INTERESSE HEBBEN VOOR DEZE UITDAGENDE TAAK , 
NEEM DAN CONTACT OP MET DE MENTOR VAN UW KIND! 

 
Reisnieuws 
 
Winterkamp 2019 
Vrijdag 4 januari was het dan zo ver. 66 
eindexamenleerlingen, 5 docenten (de 
zesde docent was al in Oostenrijk), 2 oud-
collega’s en 4 begeleiders van Huski (de 
vijfde zat ook al in de sneeuw) stonden op 
een regenachtige avond te trappelen om de 
bus in te stappen richting Oostenrijk voor 
het jaarlijkse winterkamp. Na een (zo goed 
als) probleemloze busreis van 12 uur 
kwamen wij aan bij Katschberg. 
 
Na deze busreis was er helaas geen tijd 
voor rust, want de bus reed meteen door 
naar de piste. Na het uitpakken van alle 
ski’s, skistokken, snowboards en helmen 
was het dan eindelijk tijd om aan de slag te 
gaan. Na een vermoeiende dag werden er ’s 
avonds nog wat leuke spellen gedaan, maar 
al snel zocht iedereen zijn weg naar bed.  
Op dag 2 werden leerlingen vroeg gewekt om 
weer lekker vroeg de piste op te kunnen. Ook 
op deze dag kon er weer heerlijk geskied en 
gesnowboard. Het grootste struikelpunt deze 
dag: de ankerlift. Menig leerling werd hier 
helaas meedogenloos verslagen, tot grote 
frustratie van de piste medewerker. Toen hij 
met sneeuwballen begon te gooien, wisten 
we genoeg. ’s Avonds zou er eigenlijk 
gerodeld worden, maar dit kon helaas niet 
doorgaan i.v.m. de weersomstandigheden. In 
plaats daarvan werd de fakkeltocht één avond 
naar voren geschoven. Ook deze was een 
groot succes. 
 
Dag 3 verliep eigenlijk ook heerlijk en dag 4 kon er zelfs naar een andere piste worden gegaan (dit werd eerst 
tegengehouden door het weer) waardoor leerlingen ook op de laatste dag nog heerlijk hebben kunnen glijden in 
de sneeuw. Hierna was het helaas weer tijd om naar huis te gaan. Al met al was het weer een fantastisch 
winterkamp waar alle leerlingen en begeleiders veel plezier hebben gehad. 



Sports with no borders 
Het eerste deel van de Erasmus+ 
uitwisseling voor 3 havo met Aguilar 
de Campoo zit erop. We kunnen 
terugkijken op een week vol bruisende 
(sportieve) activiteiten die 
plaatsvonden in een zeer 
vriendschappelijke internationale 
atmosfeer. Naast een oriëntatieloop 
op de Brunssummerheide, een 
officiële ontvangst op het 
gemeentehuis in Landgraaf, een 
bezoek aan Maastricht en Brussel 
waren twee dagen gereserveerd voor 
diverse sportclinics. Op de dinsdag 
werd er tijdens de ochtenduren geschaatst in Laco Glanerbrook onder leiding van deskundige instructeurs. De 
middag werd gebruikt voor uni-hockey en voetbal in toernooivorm. Meer dan 70 leerlingen van respectievelijk het 
Carolus-Magnus-Gymnasium (Duitsland), de Joyce Frankland Academy Newport (Engeland), I.E.S. Sancta Maria 
la Real (Spanje) en Eijkhagen (Nederland) maakten er een prachtige internationale happening van. Vier 
nationaliteiten speelden samen en tegen elkaar in gemengde teams, waarbij niet onvermeld mag blijven dat het 
competitieve element totaal van ondergeschikt belang was. Het grootste deel van de donderdag was 
gereserveerd voor de korfbalclinic. Deze werd verzorgd door veelvoudig ex-international André Kuipers, een 
korfbalgoeroe in hart en nieren. Op een speelse en ongedwongen wijze liet hij de Spaanse en Nederlandse 
leerlingen proeven aan deze relatief onbekende tak van sport. Twee uur lang werd een scala van technische en 
tactische vormpjes geoefend door onze scholieren en dit alles in een Spaans-Nederlandse setting. Ook hier ging 
het nauwelijks om winnen of verliezen, maar speelden ‘social inclusion’, ‘gender equality’ en ‘equity’ een 
belangrijke rol. Tot slot hebben de leerlingen aan de hand van laatstgenoemde elementen in gemengde groepjes 
gewerkt aan de bijbehorende theoretische opdrachten met als doelstelling om deze sport (nog) toegankelijker te 
maken voor andere culturen. Al met al hebben onze deelnemers de afgelopen week een heel leerzaam en 
sportief traject afgelegd in een mooie internationale samenhang. 
 
In de week van 31 maart t/m 5 april zullen onze leerlingen afreizen naar Aguilar de Campoo in Spanje voor het 
tweede deel van deze uitwisseling. Tijdens deze periode zal paddle tennis - een typisch Spaanse sport - centraal 
staan. 
 
 
Uitwisseling Sicilië 3 vmbo 
Zondagochtend 23 februari was het dan 
eindelijk zo ver: 25 dolenthousiaste leerlingen 
van 3 vmbo vertrokken onder begeleiding van 
Simone van der Sleen en Rik Schrijen naar het 
zonovergoten Sicilië. Verschillende leerlingen 
hadden nog nooit gevlogen en vielen meteen 
met de neus in de boter. Ze mochten eerst van 
Zaventem naar Rome en vervolgens van 
Rome naar eindbestemming Catania op Sicilië 
vliegen. Eenmaal aangekomen stonden de 
eveneens enthousiaste Sicilianen de delegatie 
van Eijkhagen op te wachten. Het ijs hoefde 
niet meer gebroken te worden. De leerlingen 
waren immers bekend met elkaar sinds de 
eerste uitwisseling in Nederland van afgelopen 
november. De resterende avond hebben de leerlingen doorgebracht met hun matches en familie op verschillende 
locaties in en rondom Catania. 
 



Gedurende de uitwisseling hebben de leerlingen verschillende activiteiten meegemaakt op school, Catania en 
omgeving. Zo begon de week met enkele lessen en een rondleiding op school met een overheerlijke door de 
matches verzorgde lunch. De grote diversiteit van het eiland en de invloeden van de verschillende culturen 
gedurende vele millennia op het eiland waren duidelijk zichtbaar in het eten.  
 
Op de tweede dag stond het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt te wachten: de Etna. De continu rook en as 
spuwende vulkaan werd bezocht en voor we het wisten stond iedereen in de sneeuw te rillen of probeerde zich 
warm te krijgen door sneeuwballen te gooien of sneeuwengelen te formeren op grond. Het uitzicht en de ervaring 
waren werkelijk fenomenaal.  
 
Het contrast kon werkelijk niet groter zijn toen we een uur later alweer over de zonovergoten boulevard liepen 
aan zee en de culturele dag afsloten met een bezoek aan het antieke theater in Taormina. Hier werden we 
getrakteerd op een sensationeel uitzicht over de baai, het theater en de Etna (zie foto). 
 
De overige dagen werden eveneens vele highlights bezichtigd, waaronder Piazza Duomo, Siracusa met het 
Griekse theater en de catacomben, Ortigia met zijn kathedraal, Aci Castello, Aci Trezza en een bezoek aan de 
plaatselijke brandweer van Catania. De leerlingen mochten hier tevens zelf met de uitrusting aan de slag gaan, 
wat door velen niet snel vergeten zal worden. https://www.cataniatoday.it/video/studenti-olandesi-a-lezione-dai-
vigili-del-fuoco-di-catania-video.html 
 
Aan al het goede komt een eind en op zaterdagochtend werd, na nog een afsluitende feestavond met diskjockey 
en eten op vrijdagavond, alweer afscheid genomen van onze Siciliaanse vrienden. Wat voor velen een 
emotionele gebeurtenis was.  
 
Erasmus+ ‘‘Sports with no borders’’, Aguilar de Campoo 
In de week van 31 maart t/m 5 april stond het tweede deel van de 
sportieve Erasmus+ uitwisseling ‘‘Sports with no borders’’ op het 
programma in het Spaanse Aguilar de Campoo. We waren te gast 
op I.E.S Sancta Maria La Real, één van onze partnerscholen waar 
we al jaren een warme band mee onderhouden.   
 
Het project startte met een vriendelijk onthaal op school en een 
rondleiding door het prachtige gebouw (een oud klooster). 
Vervolgens werd een korte tour door het dorp gemaakt en een 
bezoek gebracht aan het gemeentehuis, waar we werden 
toegesproken door de burgemeester. In de namiddag maakten we 
nog een wandeling in een natuurgebied en werd een bizonverblijf 
bezocht.  
 

Dinsdag stond volledig in het teken van 
paddle tennis, het hoofdonderwerp van 
de uitwisseling met Aguilar de Campoo. 
Het typisch Spaanse paddle tennis is 
een soort combinatie van tennis en 
squash. In eerste instantie kregen de 
Nederlandse leerlingen een cursus in de 
basisbeginselen van paddle tennis. De 
clinic werd verzorgd door twee ervaren 
beoefenaars van de sport. Vooral het 
feit dat de bal op allerlei manieren tegen 
de glaswand kan kaatsen en daardoor 
rare manoeuvres kan maken, zorgt 
ervoor dat het best een lastige sport is. 
In de middag werd een toernooivorm 

afgewerkt met gemixte groepen. Spaanse en Nederlandse leerlingen door elkaar heen en jongens en meisjes 
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gemengd. Ook dit is een zeer belangrijk onderdeel van het programma, aangezien de leerlingen onderzoek 
moeten doen naar veranderingen die doorgevoerd kunnen worden in de sport. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met ‘‘gender equality’’, ‘‘social inclusion’’ en ‘‘equity’’. De middag werd afgesloten met een 
demonstratiewedstrijd op niveau. Met het beheersen van de juiste technieken is het best een spectaculaire sport. 
Naast paddle tennis werden er ook enkele andere spellen gespeeld, waaronder jeu de boules en badminton. Een 
sportief dagje dus.  
Later in de week werd nog een andere pijler van het uitwisselingsproject uitgevoerd: orienteering (oriëntatieloop). 
Een oriëntatieloop is het afleggen van een parcours in kleine groepjes aan de hand van een kaart, waarbij 
verschillende vlaggen gevonden moeten worden. Ook zouden we in de buitenlucht een rotswand beklimmen. 
Echter, door de kou is dit onderdeel indoor uitgevoerd. (In de sport- en klimhal was het helaas niet heel veel 
warmer.)   
 
Op de laatste dag werd er in gemengde groepjes aan projectopdrachten gewerkt. De hele week is er informatie 
verzameld over paddle tennis en orienteering en die werd nu geanalyseerd en verwerkt aan de hand van 
theoretische opdrachten.   
 
Naast alle sportieve activiteiten was er tussendoor ook tijd ingepland voor enkele culturele uitjes. Burgos 
(inclusief rondleiding van een gids door de prachtige kathedraal) en Santander (met bezoek aan het strand) 
werden bezocht en de leerlingen kregen Spaanse les. Natuurlijk was er ook wat vrije tijd om tapas te eten en te 
shoppen, maar deze fijne, enthousiaste groep leerlingen had dat ook dubbel en dwars verdiend!  
 
Volgend schooljaar zal er een uitwisseling met de Joyce Frankland Academy uit Newport (Engeland) worden 
georganiseerd voor het derde en vierde deel van het Erasmus+ project. Dan mogen wij de Britten korfbal 
aanleren en zullen zij ons de fijne kneepjes van cricket gaan bijbrengen.  
 
Lennard Vinken & Martijn Ketzer 
 

 
 
 
 



Vakanties en vrije dagen 2018-2019 
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. 

 Meivakantie zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei 2019 

 Hemelvaart 30 en 31 mei 2019 

 Pinkstermaandag 10 juni 2019 

 Zomervakantie zaterdag 8 juli t/m zondag 18 augustus 2019 
 
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. 
 
Bent u benieuwd naar de geplande activiteiten van de laatste periode van schooljaar 2018-2019? Check dan 
onze website voor de jaarplanning! 
 
De laatste nieuwsbrief voor ouders kunt u begin juli verwachten. 


