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Bij deze nieuwsbrief….. 
Voor u ziet u de derde ‘Nieuwsbrief Ouders’ van dit schooljaar, verschijnend aan de vooravond van de tweede toetsperiode 
van dit schooljaar, die voor de onderbouw maandag begint, terwijl de leerlingen van de bovenbouw al vanaf gisteren met hun 
toetsen bezig zijn. 
Doel van de Nieuwsbrief is u te informeren over het reilen en zeilen op school. Veel informatie treft u doorgaans in de loop 
van het schooljaar op de site aan. Soms is het echter wel eens noodzakelijk bepaalde dingen via een Nieuwsbrief bij u als 
ouders/verzorgers terecht te laten komen. 
Mocht u op bepaalde dingen willen reageren, kan dat natuurlijk altijd. De afdelingsleider van uw kind is voor wat betreft deze 
Nieuwsbrief altijd het eerste aanspreekpunt. Hij/zij zal u ongetwijfeld kunnen helpen met hetgeen u op het hart hebt.  
Voor andere zaken kunt u natuurlijk contact opnemen met de mentor.  
Ouders en leerlingen…. veel succes bij deze toetsperiode c.q. proefwerkweek.  

 
 
 
Infoavond gymnasium 
Op dinsdagavond 24 maart wordt een informatieavond over het gymnasium 
gehouden voor brugklassers van het vwo en het tweetalig vwo én hun ouders. 
Tijdens deze avond zal mevrouw Rachelle Zandvoort van de sectie klassieke talen 
vertellen wat de voordelen van een gymnasiale opleiding zijn én dat er toch wel het 
een en ander bij een gymnasiale opleiding komt kijken.  
Denk hierbij aan extra inspanning en inhoud van het gymnasium. Het volgen van 
een gymnasiale opleiding houdt namelijk meer in dan alleen maar de vakken Grieks 
en Latijn ‘erbij doen’.  
Het keuzeformulier voor atheneum of gymnasium wordt op die avond uitgereikt en 
de ouders en leerlingen wordt verzocht de (voorlopige) keuze voor Pasen kenbaar te maken.  
 
 
 

Mededelingen decanaat 
Aanmelding hbo en wo vóór 1 mei!  
Eindexamenleerlingen die gaan studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo) 
moeten zich vóór 1 mei bij de studie van hun keuze aanmelden. Hoe de leerlingen zich hiervoor moeten aanmelden, leest u 

in het volgende stappenplan ‘Inschrijven voor een 
vervolgopleiding via studielink’ (crtl+klikken voor koppeling) 

 
Let op! Er zijn opleidingen met decentrale selectie en 
loting, waarbij de leerling zich eerder moet aanmelden 
dan 1 mei. Hierbij vindt u een overzicht van het HBO 
(crtl+klikken voor koppeling) 

en WO (crtl+klikken voor koppeling) 

 
Studievoorschot 
Het parlement heeft het Wetsvoorstel studievoorschot 
aangenomen. Dit betekent dat de studiefinanciering 
voor studenten aan hbo en universiteit gaat 
veranderen. Vanaf 1 september 2015 verdwijnt de 
basisbeurs. In plaats hiervan kunnen studenten per 
maand maximaal circa € 1.016,- lenen.  

Je bepaalt zelf hoevéél je leent voor je levensonderhoud en collegegeld. Vanaf 7 april 2015 kun je studiefinanciering 
aanvragen onder het nieuwe stelsel. Dit doe je via de site van DUO (crtl+klikken voor koppeling) 

http://www.eijkhagen.nl/sites/eijkhagen.nl/files/documents/Inschrijven%20voor%20een%20vervolgopleiding%20via%20Studielink%2023012015.pdf
http://www.eijkhagen.nl/sites/eijkhagen.nl/files/documents/Inschrijven%20voor%20een%20vervolgopleiding%20via%20Studielink%2023012015.pdf
http://www.eijkhagen.nl/sites/eijkhagen.nl/files/documents/Voorlopige_opgave_lotingstudies_HBO_2015-2016_tcm7-49195.pdf
http://www.eijkhagen.nl/sites/eijkhagen.nl/files/documents/Voorlopige_opgave_lotingstudies_WO_2015-2016_tcm7-49197.pdf
https://duo.nl/particulieren/


Aanmelding mbo vóór 15 maart! 
Gaat uw kind naar het mbo, dan moet hij/zij zich rechtstreeks bij het ROC (bijv. Arcus, 
Leeuwenborgh, Citaverde of Gilde) aanmelden. Let op! Er zijn opleidingen met een beperkt 
aantal plaatsen, waarbij de leerling zich eerder dient aan te melden.  
Via de volgende link vindt u informatie over ‘procedure aanmelden MBO.’ (crtl+klikken voor koppeling) 

 
Decanaat op de schoolsite 
Naast de informatie van het decanaat in deze ‘Nieuwsbrief Ouders’ hebben de decanen ook een gedeelte op de schoolsite 
waar informatie m.b.t. de loopbaanbegeleiding staat. U kunt de informatie vinden via de rubriek ‘Spotlight’, subkopje 
‘Decanaat’. (crtl+klikken voor koppeling) 

 
 
NIEUWS VAN DE AFDELINGEN 
 
Vmbo 
Afwezig 
Afdelingsleider mevrouw Maud Debets zal tot het einde van dit schooljaar niet meer op school aanwezig zijn. Haar taken 
worden overgenomen door dhr. Hub Scholten. 
 
Schakelklassen 
Na de nu komende toetsweek vindt er geen huiswerkbegeleiding meer plaats. Blijf echter de agenda van uw kind wekelijks 
controleren. De leerlingen werken namelijk volgens een vaste structuur en het zou zonde zijn als die verloren gaat.  
Ook zal er weer een MOG-score op het rapport staan. MGO staat voor Motivatie, Organisatie, Gedrag. Als u vragen heeft 
over deze MOG-score, kunt u dit op de ouderavond bespreken. Die vindt in ieder geval op maandag 13 april plaats. U kunt 
zich hiervoor tot en met donderdag 2 april via de site inschrijven. 
 
Keuze 2 vmbo (Frans of natuurkunde) 
U heeft onlangs de brieven betreffende de voorlopige keuze voor het derde jaar vmbo ontvangen. Uw kind heeft moeten 
kiezen tussen Frans en natuurkunde (nask1). We hebben al veel antwoordstrookjes ontvangen, maar missen er nog steeds 
enkele. Wilt u er zorg voor dragen, dat deze zo spoedig mogelijk bij de mentor worden ingeleverd. In de loop van deze 
maand volgt dan de definitieve keuze.  
 
Sectorwerkstuk 4 vmbo 
 Alle leerlingen van 4 vmbo hebben een sectorwerkstuk gemaakt. Het sectorwerkstuk gaat vooral over de vervolgopleiding 

en moet uiterlijk eind maart zijn ingeleverd. Verder staat de titel van 
het sectorwerkstuk op de cijferlijst, die bij het diploma hoort. De 
meeste leerlingen hebben hun titel inmiddels doorgegeven aan 

de heer Peter Peil, die dit administratief verwerkt. 
 
 

 
Tweetalig onderwijs 
Junior Speaking Contest 2015 

Op 26 februari 2015 gingen Dewi Gosenson uit 
v2d en Rick Franck uit v3c samen met enkele 
docenten en supporters naar de regionale ronde 
van de Junior Speaking Contest in Stevensbeek, 
Noord-Limburg.  
Leerlingen uit 2 en 3 tvwo hielden daar een drie 
minuten durende speech over een vooraf 
vastgesteld onderwerp. Beide leerlingen hebben 
een zeer goede prestatie neergezet. Hoewel ze 
(helaas) niet gewonnen hebben, kregen beiden 
een certificaat en een kleine trofee mee naar huis. 
Voor beide deelnemers en voor de meegereisde 
supporters en docenten in ieder geval een zeer 
leerzame ervaring.  

Op de foto van links naar rechts: Chayenne Odenhoven, Dewi Gosenson (winnaar schoolronde leerjaar 2), Karlijn 
Beckers en Kyra Vanovermeere (tweede plaats in schoolronde leerjaar 2). 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vmbogroen-sneek.nl/2014/03/12/sectorwerkstuk/&ei=Ic3-VOCYG-SV7Aa6gIGIAg&bvm=bv.87611401,d.d2s&psig=AFQjCNHdbYRBJO6UxNsdm0y4tjGr465a3A&ust=1426071062053610
http://www.eijkhagen.nl/sites/eijkhagen.nl/files/documents/procedure%20aanmelding%202015%20-%202016.pdf
http://www.eijkhagen.nl/spotlight/decanaat


Dramaproductie  
Binnenkort wordt de jaarlijkse dramaproductie van het tto in Theater Landgraaf opgevoerd. Leerlingen uit alle leerjaren 
oefenen daarvoor haast elke zondagmiddag onder leiding van docent Han Rutten en oud-tto leerling Stan Hoofs. Samen met 
de docenten Jeannette Bus en Ad Benders én enkele ouders wordt er hard aan gewerkt om u op 9 en 10 april een mooie 
avond te bezorgen. 
 
Europadag 2015 
Op 27 mei wordt wederom de Europadag georganiseerd. De leerlingen van v2a, v2b, v2c 
en v2d zijn al begonnen met de voorbereidingen voor deze bijzondere dag. Ook ouders 
zijn die dag van harte welkom in het OLC, waar 23 landen van de EU die dag 
vertegenwoordigd zullen worden door de leerlingen van de genoemde klassen. 
 
Tto-reizen 2015 

Klas Week Wanneer Uitwisseling 

B1j Week 17 20-24 april 2015 Eijkhagen naar Newport, Engeland 

B1j Week 23 1-5 juni 2015 Newport naar Landgraaf  

V3c Week 13 23-27 maart 2015 Rovigo naar Landgraaf 

V3d Week 17 20-24 april 2015 Eijkhagen naar Canterbury 

 
Examendata 3, 4, 5 en 6 tto 
3 tto  Cambridge Checkpoint  17 april  
4 tto IGCSE Global Perspectives  14 mei  
5 tto AS Global Perspectives  14 mei  
6 tto IB paper 1     4 mei  
6 tto IB paper 2     5 mei  
6 tto AS English language    6 mei  
6 tto AS English language   14 mei  
 

 
 
Internationalisering 
Ook dit schooljaar lopen en liepen er weer heel wat internationale projecten met onze collega-scholen in Spanje en Italië.  
 
Azpeitia (Baskenland, Spanje) 
Op zondag 18 januari is vóór de school om 15.00 uur afscheid genomen van de Baskische gasten, die in het kader van een 
tiendaagse uitwisseling in Nederlandse gastgezinnen verbleven. Zestien leerlingen en twee docenten vertrokken met de bus 

weer richting Brussels Airport-Zaventem na een 
intensief, maar uiterst aangenaam verlopen 
bezoek. Het programma dat de Baskische 
leerlingen samen met  zestien leerlingen van 4 
havo/vwo gevolgd hebben, stond voornamelijk in 
het teken van het thema ‘We need, we offer’, 
waarbij de politieke, sociale en economische 
omstandigheden van de Euregio onder de loep 
werden genomen.  
Een bezoek aan het Eurode Business Center in 
Kerkrade, een inspirerend betoog van Jos 
Eussen (director RCE Rhine-Meuse) over 
‘sustainability’, een kidscollege aan de 
universiteit in Maastricht én een rondleiding bij 
het Europees Parlement in Brussel waren zéér 
essentiële onderdelen. Ook de presentaties van 
onze leerlingen - gehouden in o.a. de 

aanwezigheid van drie afgevaardigden van het Europees Platform - mochten er zijn. De items cultuur, werkloosheid, 
toerisme en infrastructuur in onze Euregio werden breed uitgemeten met gebruik van de door hen geproduceerde 
PowerPoint.  
De uitwisselingen zijn inmiddels afgerond; het project daarentegen loopt nog even door.  
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/05/ingezonden_mededeling_fijne_eu.html&ei=Gs7-VMOJMuXT7QaMxIHoDg&bvm=bv.87611401,d.d2s&psig=AFQjCNGbD-37F2SUHbRcWXGklEwmp3k5MA&ust=1426071443138591


Rovigo (Italië) 
Klas tv3c was vanaf maandag 8 tot en met 
vrijdag 13 februari afwezig i.v.m. een verblijf 
in Rovigo (Italië). Dit vond plaats in het kader 
van een uitwisselingsproject met het Liceo 
Statale Celio-Roccati.  
Het thema van het project is ‘Architecture’, 
waarbij het bestuderen en het uitwisselen 
van informatie over monumenten in de eigen 
omgeving centraal staan.  
Het tegenbezoek van de 
Italiaanse school vindt plaats 
vanaf maandag 23 maart tot en 
met vrijdag 27 maart.  
De monumenten in de directe 
omgeving zullen uitgebreid onder de loep worden genomen. Een bezoek aan de Abdij Rolduc in Kerkrade mag hierbij dan 
zeker niet ontbreken!  
 
Rome (Italië) 
Op zaterdag 7 februari zijn alle 23 leerlingen van 3 vmbo, die deelnemen aan het uitwisselingsproject met het Liceo Bertrand 
Russell in Rome, weer behouden teruggekeerd in Landgraaf. Opgewacht door hun enthousiaste familieleden konden zij 
terugkijken op een zeer intensieve, maar eveneens prachtige week in de Italiaanse hoofdstad. Ondanks de wisselende 
weersomstandigheden werd het culturele programma – met vrijwel alle historische hoogtepunten – met verve afgewerkt. Met 
bus en metro, maar met name vele kilometers lopend (ook door de stromende regen!) werd er genoten van o.a. de Spaanse 
Trappen, Vaticaanstad, Piazza Navona, Piazza Venezia, het Colosseum, de Trevifontein en Ostia Antica.  
Het individuele verblijf in het Italiaanse gastgezin gaf nog eens een extra dimensie aan het geheel. De 
internationaliseringsactiviteit werd afgesloten met een pizza-avond voor alle leerlingen, docenten en gastouders. Een 
waardige afsluiting van een geweldige week! 
Het tegenbezoek vindt van zondag 22 maart tot en met zaterdag 28 maart plaats. Dan komen de Romeinen naar Nederland. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Procedure liftgebruik  
 
In het schoolgebouw bevindt zich een lift. Die wordt uiteraard voor allerlei doeleinden gebruikt, maar het is absoluut niet de 
bedoeling dat iedereen daar dan zo maar gebruik van kan maken. Vandaar dat er een procedure over het liftgebruik bestaat, 
die we hier graag onder uw aandacht willen brengen. 

a. Leerlingen die omwille van een blessure de lift willen gebruiken, vragen dit aan bij de afdelingsleider. 
b. De afdelingsleider verstrekt een liftkaart, waarop wordt aangegeven dat de leerling de lift mag gebruiken voor de 

periode van … tot… 
c. De leerling gaat met de liftkaart naar de conciërge en ontvangt hier tegen een borg van €10,-  een liftsleutel. De 

sleutel is geprogrammeerd voor de periode van de blessure.  
d. Na deze periode levert de leerling de liftsleutel weer in en ontvangt de borg van €10,- terug. 
e. Mocht de blessure langer duren dan de tijd die in eerste instantie werd genoemd, kan de periode door de 

afdelingsleider worden verlengd. Dit wordt dan weer op de liftkaart genoteerd.  
 
 
 

Excursie Amsterdam 
 
Onder leiding van de docenten Diet Swinkels, Dorien Roemermann, 
Maartje Lancee, Karin Mommers en Chris Wiesen zijn de leerlingen 
van 4 vmbo en 6 vwo, die kunst bv in de sector, dan wel profiel 
hebben begin februari naar Amsterdam geweest. Alle leerlingen 
hebben in het Rijksmuseum een rondleiding gekregen, die speciaal 
geschreven is voor de betreffende eindexamenvakken.  
De leerlingen van 6 vwo geschiedenis hadden een gids, die ook 
parttime geschiedenisdocente was en dat bleek een ideale mix te 
zijn. Alles wat in het leerboek beschreven staat, is namelijk ook in het 
Rijksmuseum te vinden. En dat was voor veel leerlingen een 
bijzondere gewaarwording.  
Voor veel leerlingen was het de eerste kennismaking met het 
Rijksmuseum. Een kennismaking, die indruk heeft achtergelaten (zie 
de selfies voor Rembrandts Nachtwacht), omdat veel leerlingen niet 
verwacht hadden dat het museum zo indrukwekkend zou zijn. Als je 
ze dan ook nog liet weten, dat ze op een plekje stonden waar onlangs nog president Obama heeft gestaan, kon de dag voor 
velen niet meer stuk. 
Naast het Rijksmuseum hebben de leerlingen het Paleis op de Dam bezocht, het vroegere stadhuis van Amsterdam. De 
leerlingen van 6 vwo geschiedenis begonnen bij het Grachtenhuis, een interactief museum aan de Herengracht over de 
ontstaansgeschiedenis van de grachtengordel én het succes van Amsterdam in de Gouden Eeuw.  
 
 
 

Pesten 
 
Afgelopen vrijdag (6 maart) stond er een interessant artikel in het Algemeen Dagblad. Het ging hierin om de 
elfjarige rapper Kristo, die pesten wil stoppen en (uiteraard) beroemd worden.  
Met een confronterend en zelfgeschreven nummer hoopt deze Kristo Oosterveen het pesten op scholen te 
laten stoppen. Hij is als DJ Kristo het nieuwe boegbeeld van de landelijke stichting Tegen Zinloos geweld, die 
zijn videoclip van Moed moet! verspreidt onder scholen.  
Meer lezen? http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2015/03/03/elfjarige-roept-jongeren-op-om-na-te-denken-
pesten of http://rheden.nieuws.nl/nieuws/48138/kristo-11-produceert-eigen-rapnummer-tegen-pesten-op-
school/ of http://denhaagfm.nl/2015/03/05/elfjarige-rapper-maakt-song-over-pesten/  

 
 
 

Puntsgewijs 
 12-20 maart: toetsweek; 

 24 maart: infoavond Newport en infoavond gymnasium; 

 24 maart: inhaaldag voorexamenklassen; 

 25 maart: excursie Trier 4 gymnasium; 

http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2015/03/03/elfjarige-roept-jongeren-op-om-na-te-denken-pesten
http://gezondheid.blog.nl/algemeen/2015/03/03/elfjarige-roept-jongeren-op-om-na-te-denken-pesten
http://rheden.nieuws.nl/nieuws/48138/kristo-11-produceert-eigen-rapnummer-tegen-pesten-op-school/
http://rheden.nieuws.nl/nieuws/48138/kristo-11-produceert-eigen-rapnummer-tegen-pesten-op-school/
http://denhaagfm.nl/2015/03/05/elfjarige-rapper-maakt-song-over-pesten/


 27 maart: inschrijvingen ouderavond en herkansingen examenklassen; 

 31 maart-2 april: rapportvergaderingen. Lesuitval die hierdoor ontstaat wordt gecommuniceerd via het dagrooster 
op website;  

 2 april: rapport 2 is inzichtelijk in SOM na de laatste vergadering; 

 9 april: herkansingen; 

 13 april: ouderavond; 

 17 april: uitreikingen examendossier; 

 week 17 van 20 t/m 24 april: buitenlandse reizen en examentraining. 
 
 
 

Vakanties en vrije dagen 2014-2015 
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. 
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.   
 
Meivakantie: zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2015. 
Hemelvaartweekend: donderdag 14  t/m zondag 17 mei. 
Zomervakantie: zaterdag 18 juli 2015 t/m zondag 30 augustus 2015. 
 

 
INGELIJST! 
 
 
Leerlingen van B1j poseren gewillig voor mevrouw Kusters, nadat ze bij BV de opdracht hadden gekregen fotolijstjes uit te 
zagen.  


