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Bij deze nieuwsbrief... 
Inmiddels de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. De tijd vliegt echt. Zo begin je in augustus met de lessen, zo is het 
(kalender)jaar weer bijna om. Tijd dus om even stil te staan. 
In deze nieuwsbrief een scala aan onderwerpen. Natuurlijk schoolgerelateerde zaken, maar ook een aantal items inhakend 
op de actualiteit.  
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. 

 
Examendossiers later 
In de jaarplanning staat dat de examendossiers op vrijdag 20 december worden uitgedeeld. Omdat de vergaderingen van de 
eindexamenklassen zijn verschoven naar week 2 van 2014 verschuift dus ook het moment van uitdelen van de dossiers, in 
dit geval naar woensdag 8 januari 2014. 
 

Een TIEN voor de havo 
Op zaterdag 23 november maakte de Volkskrant bekend dat de havo van het Charlemagne College, locatie Eijkhagen in de 
lijst van onderwijssocioloog Jaap Dronkers het cijfer 10 krijgt. Al zestien jaar beoordeelt Dronkers middelbare scholen met 

een cijfer op een schaal van 1 tot 10. Hiernaast treft u een 
overzicht aan van de scholen die de hoogste cijfers van Dronkers 
kregen. Ernaast staat het gemiddelde cijfer dat de school haalde 
voor het centraal eindexamen (CE) in het schooljaar 2011/2012. 
Het CE is de enige toets die landelijk voor alle leerlingen gelijk is 
en vormt daarom de basis onder het oordeel van Dronkers. 
 
De cijfers die Dronkers heeft berekend, zijn een kwaliteitsoordeel 
op een schaal van 1 tot 10. Het geeft weer over hoeveel kennis 
en vaardigheden de op het eindexamen geslaagde leerlingen 
van de scholen beschikken. De cijfers die leerlingen halen op het 
centraal schriftelijk examen zijn dus de belangrijkste basis van 

dat oordeel.  
 
Daaraan voegt Dronkers de verschillen tussen de cijfers voor 
school- en centraal examen en de toegevoegde waarde van de 
scholen toe als extra bonuspunten. De toegevoegde waarde zet 
de prestaties van leerlingen af tegen het advies dat zij kregen 
van de basisschool. De lijsten zijn gebaseerd op de 

examencijfers uit 2012. 
 
Meer lezen? http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/schoolcijfers/integration/nmc/frameset/schoolcijfers_2013/toelichting.dhtml 
 

Belangrijke mededelingen voor ouders van examenleerlingen 
Uw zoon/dochter zit nu in de eindexamenklas en natuurlijk gaan wij ervan uit dat hij/zij in 2014 met een diploma op zak 
afscheid neemt van onze school. 
Soms is het echter zo, dat ondanks hard werken, het niet lukt om het diploma (dit schooljaar) te halen. Een leerling zal dan 
moeten doubleren in het eindexamenjaar.  
Afgelopen jaren werden gezakte leerlingen door het Charlemagne College, locatie Eijkhagen, meestal uitbesteed aan de 
VAVO-opleiding (ROC Arcus/ROC Leeuwenborgh). Met ingang van dit schooljaar heeft de directie van het Charlemagne 
College, locatie Eijkhagen, besloten dat deze uitbesteding alleen wordt gehonoreerd aan gezakte leerlingen, die maximaal 
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bij twee vakken onvoldoende hebben gescoord. Deze keuze is gemaakt om ook leerlingen die voor aanvang van het 
centraal examen er minder goed voor staan te motiveren om toch te blijven werken. Deze maatregel zal bovendien 
leerlingen extra motiveren om een vak te gaan herkansen in het tweede tijdvak (CSE 2). Immers, wanneer een leerling nog 
maar bij twee vakken onvoldoende scoort, komt hij in aanmerking voor het VAVO-traject.    
 
Kort samengevat:  
De uitbesteding aan VAVO wordt m.i.v. het schooljaar 2013/2014 alleen door het Charlemagne College, locatie Eijkhagen, 
gefinancierd voor leerlingen met maximaal twee vakken onvoldoende. Een gezakte leerling met drie of meer vakken 
onvoldoende kan het examenjaar op Charlemagne College, locatie Eijkhagen, overdoen. 
  
Bij zwaarwegende argumenten - dit ter beoordeling van de directie - kan van bovenstaande regels worden afgeweken. 
Hebt u vragen hierover, kunt u zich altijd richten tot de decanen (Emmy Wieffer, decaan vmbo en Marc Didden, decaan 
havo/vwo). 

 
Aanpassing regels rond roken per 1 januari 2014  
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) om per 1 januari 2014 

de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak te verhogen van 16 naar 18 jaar. Met 

deze wetswijziging wil het kabinet het aantal jonge rokers terugdringen. 
Na het 18e levensjaar maken veel minder mensen de keuze om te gaan roken. 
Door de verkoop van tabak te verbieden aan iedereen onder de 18 jaar wil de 
regering de kans verkleinen, dat mensen überhaupt met roken beginnen. 
Naar aanleiding van de wetswijziging zijn afspraken over roken bij ons op 
school besproken in de directie, de (P)MR en de leerlingenraad. De conclusie 
was dat de regels rond roken op onze school moeten worden aangescherpt.  
 
De directie heeft daarom besloten dat leerlingen met ingang van 1 januari 
2014 niet meer op het schoolterrein mogen roken. Voor 18-jarigen geldt in 
2014 op aandringen van de leerlingenraad nog een overgangsregeling. 
Leerlingen die 18 jaar oud zijn, mogen tot 1 augustus 2014 nog roken op de 
speciale rokersplaats achter het gebouw. Bij overtreding zijn de reguliere 

sancties van toepassing. Voor medewerkers komt er een speciale rokersruimte bij 
de medewerkersfietsenstalling. Op andere plaatsen in de school en op het terrein 

geldt vanaf 1 januari 2014 ook voor medewerkers een rookverbod.  
De nieuwe regels zijn overigens ook van toepassing op de elektronische sigaret. 
 
De leerlingen zijn deze week door hun afdelingsleiders over de nieuwe regels geïnformeerd.  

 
Alliantieverdrag ondertekend door Play4Power, Charlemagne Eijkhagen, gemeente Landgraaf 
en initiatiefnemers petitie verlichting Wilhelminaberg 
Op 13 december 2013 heeft de school een alliantieverdrag ondertekend met de bedoeling de volgende partijen met elkaar te 
verbinden en een gezamenlijke intentie uit te spreken: 
• Charlemagne College Eijkhagen; 
• de drie bedenkers van de energieopwekkende speeltuin/Play4Power t.w. Colin, Tim en Delano van 4 havo; 
• initiatiefnemers petitie voor verlichting op de Wilhelminaberg te Landgraaf; 
• gemeente Landgraaf. 
 
De gemeente Landgraaf heeft de intentie uitgesproken om delen van de Wilhelminaberg ter beschikking te stellen als 
experimenteerruimte voor duurzame energieopwekking. Energie door beweging is daarbij het ‘leitmotief’. Hoe kan 
de Wilhelminaberg zich manifesteren als energie-opwekkend speelpark/sportpark? Hoe kan het idee van de jongens 
gecombineerd worden met de petitie van de 1400 inwoners om verlichting op de berg te realiseren en met de doelen van de 
gemeente Landgraaf? Hoe kan dit verzilverd worden tot een sprankelend project, dat innovatief en voorbeeldstellend is? Een 
project dat lokaal en internationaal uitpakt en als kers op de taart ook het IBA-label ontvangt? 
 
Het idee van de drie CMC Eijkhagen-leerlingen om middels speeltoestellen energie op te wekken, lijkt door deze alliantie 
steeds meer voet aan de grond te krijgen. Met de deskundige hulp van kunstenaar Jean-Michel Crapanzano zijn er tijdens 
de afgelopen weken spectaculaire, creatieve en vernieuwende ideeën op tafel gekomen, waarbij de Wilhelminaberg een 
stralend middelpunt in de gemeente Landgraaf zou kunnen worden. 
Het voorstel van de samenwerkende partijen is om een statement te maken op de Wilhelminaberg tijdens de publieke 
startmanifestatie van IBA Parkstad in het voorjaar van 2014. 
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Avond der Muzen 
Sinds kort bestaat er een heuse werkgroep ‘Avond der Muzen’. Kartrekkers zijn  de 
docenten Hanno Uittenbogaard, Marlies Graus, Marion Hoeppertz, Paloma Bergsma 
en Lia Huls. Zij doen een oproep aan leerlingen en personeel om zich massaal voor 
deze happening aan te melden. 
  
‘Op 20 maart zal er op onze school een ‘Avond der Muzen’ plaatsvinden en dat kan 
alleen met jullie bijdragen. Heb jij een bijzonder talent ? Laat het dan zien op deze 
feestelijke avond! We maken er samen een succes van… 
Er zijn twee voorrondes waar een selectie wordt gemaakt voor de ‘Avond der 
Muzen’. Deze vinden plaats op donderdag 30 januari en op donderdag 6 
februari. Beide keren om 15.30 uur. 
 
De talenten die jullie kunnen laten zien mogen heel divers zijn. Denk aan zingen 
(solo/groepje), stand-up comedy, dansen, toneel, instrument bespelen, gedicht 
voordragen, sportdemonstratie en …… 
 
Dus schrijf je in! Kom naar onze voorrondes en laat zien wat je kunt. Dit geldt 
natuurlijk voor alle personeel! 
Je kunt je aanmelden via It’s Learning.  
Inschrijven kan tot en met 13 januari 2014.’ 

 
Checkpoint 
Zorgcoördinator Femke Kettenis en Debby van der Zwaag (stagiaire bij zorg) hebben samen de pilot CHECKPOINT 
ontwikkeld. 
CHECKPOINT is onze ‘time-out voorziening’ waar leerlingen die verwijderd zijn, of vanwege een andere situatie behoefte 
hebben aan een time-out, een plaats hebben waar zij tijdelijk verblijven. 
 
CHECKPOINT betekent letterlijk controlepunt, maar ook een centrale plaats waar gekeken wordt of er op dat moment kan 
worden aangesloten bij de behoefte van de leerling.  
 
De leerling die in CHECKPOINT belandt, komt hier omdat de docent hem/haar gestuurd heeft. De docent volgt altijd de 
bekende verwijderingsprocedure. De leerling wordt bij CHECKPOINT opgevangen en maakt hier een reflecterende opdracht. 
Deze opdracht heeft als doel, dat de leerling stilstaat bij de oorzaak van de verwijdering en zijn/haar gevoel daarbij. De 
opdracht wordt samen met een medewerker van CHECKPOINT besproken om zo aan te kunnen sluiten op de gevoelens 
van de leerling. De bedoeling is hem/haar meer inzicht te kunnen geven in zijn/haar gedrag en zijn/haar sterke punten aan te 
moedigen. Op deze manier werkt CHECKPOINT aan laagdrempelige vroegtijdige signalering. Het verdere uur wordt gewerkt 
aan de eventueel meegegeven opdracht, of krijgt de leerling de tijd om zich voor te bereiden op het volgende lesuur. 
 
Doel voor de toekomst is dat het aantal verwijderingen afneemt en de leerling, indien haalbaar, eerder terug de les in kan, 
zodat ook het missen van lestijd kan worden teruggebracht. 
De mentor wordt altijd geïnformeerd over de verwijdering en de docent neemt contact op met de ouders van de leerling die 
verwijderd is. Binnenkort zal deze pilot uitgebreid geëvalueerd worden. 
De leerling wordt vanuit het meldpunt doorverwezen naar CHECKPOINT op de momenten dat deze voorziening ‘bemenst’ is. 
Op andere momenten verloopt de procedure zoals voorheen het geval 
was. 

 
Nog even het jubileum: geweldig feest in de MIXX 
Ook de leerlingen konden genieten van het 50-jarig bestaan van 
Eijkhagen. Voor hen was met name door docente Monique Kusters 
een groot feest georganiseerd in de MIXX in Kerkrade, volgens 
Monique de grootste en gezelligste discotheek van Kerkrade en 
omstreken. Monique was er de hele avond bij. Hieronder haar 
verslag. 
‘Meer dan 800 leerlingen waren al vanaf de eerste minuut in de 
stemming en het feest bereikte een hoogtepunt tijdens het optreden 
van PURESANG. Vijf super dj’s wisten de leerlingen tot in de late 
uurtjes te amuseren. Twee fantastische dj’s uit Landgraaf, Justin 
Time en Steven Rizado (twee oud-leerlingen van Eijkhagen) bleken 
goede opwarmers te zijn voor de rest van de avond.  



Om 21.00 uur nam DJ La Fuente het stokje over en gingen alle leerlingen eens goed uit hun dak in een bomvolle MIXX. 
Justin Time en Steven Rizado bleken daarna weer een verrassend goede combinatie te zijn. Een combinatie, die een 
dansende menigte een uur lang in spanning hield voor de topper van de avond, PURESANG. Samen met hun MC maakten 
de beide dj’s van PURESANG er een onvergetelijk optreden van. De leerlingen en de vele docenten en medewerkers van 
Charlemagne Eijkhagen waren het er over eens, dat het een zeer geslaagde avond was. Iedereen heeft enorm genoten en 
we hopen dat dit schoolfeest in de toekomst een vervolg zal krijgen.’ 

 
CMC-Eijkhagen: nieuwe site, Facebook & Twitter 

Waarschijnlijk heeft u al gemerkt, dat het Charlemagne College, locatie Eijkhagen, een nieuwe website heeft  
www.eijkhagen.nl  De school zal steeds meer de website gaan gebruiken in de communicatie naar ouders. Via de site 
proberen we u zo snel mogelijk te informeren over het laatste nieuws op en rondom school, maar u vindt er ook de 
jaarplanning, de roosters en een archief van deze nieuwsbrieven aan ouders. Via het rode balkje ‘dashboard’ kunt u via 
SOM leerling ook de cijfers van uw zoon/dochter volgen.   
Naast de nieuwe site is de school ook te volgen via Facebook en Twitter. Wilt u helemaal up-to-date blijven, dan kunt u zich 
bij de onderstaande links aanmelden:  
Facebook:  https://www.facebook.com/charlemagnecollege  (klik op: Vind ik leuk/Like) 
Twitter: https://twitter.com/CMC_school (klik op: Volgen) 
Op deze manier ziet u zo nu en dan een informatief bericht van ons voorbijkomen op uw Facebook- en/of Twitterpagina.  

 
IB-class 2013 
Op vrijdag 29 november kwamen de tto-leerlingen, die in 
2013 hun eindexamen behaalden samen met hun ouders 
voor het laatst naar Eijkhagen om het TTO senior certificate, 
het IB certificate  - en voor sommigen het Cambridge 
Certificate English AS - in ontvangst te nemen. 
Na de toespraken van afdelingsleider Monique Kusters en 
hun voormalig docente Engels Simone Reimes, was het tijd 
voor de plechtige uitreiking van de certificaten. En daarna 
natuurlijk het uitwisselen van de verhalen. De meeste 
leerlingen hadden elkaar soms zes maanden niet meer 
gezien en studeren inmiddels op universiteiten en 
hogescholen en wonen op kamers. Dit allemaal onder het 
genot van een drankje en heerlijke hapjes, gemaakt door de 
leerlingen van PPL Heerlen.  
Op speciaal verzoek van de leerlingen was oud-docente Ellen van Gelder - zij is al enige tijd gepensioneerd - ook aanwezig. 
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De vwo-profielkaart  
Aan het begin van het schooljaar is er in de vwo-klassen bij het schrijven van het balansverslag aandacht besteed aan de 
vwo-profielkaart. Op deze kaart staat beschreven wat wij typisch effectief vwo-gedrag vinden én wat wij niet graag zien van 
een gemotiveerde vwo’er. Het kerstrapport is misschien weer eens de aanleiding om deze profielkaart opnieuw te bekijken 
en thuis te bespreken, vooral als er ook sprake is van een actieplan n.a.v. dit rapport. Indien u deze profielkaart niet meer 
heeft, kunt u altijd een e-mailtje sturen naar de mentor om deze nog eens digitaal op te vragen.  
 

Digitaal portfolio 
In het verlengde van ons speerpunt ‘excellentie’ zal er binnenkort een digitaal portfolio in It’s learning (ELO) komen voor elke 
(t)vwo’er. Van dit portfolio is de leerling eigenaar en hij zal deze dan ook zelf moeten invullen en bijhouden. Aangezien het 
vervolgonderwijs in hun toelatingsbeleid immers steeds meer nadruk wil leggen op ‘andere criteria’ dan alleen cijfers, is het 
voor de leerling dan ook van belang om bewust om te gaan met het in kaart brengen van zijn talenten en interesses.  
Hierbij staat het aspect van zelfreflectie centraal: kennis, inzicht, vaardigheden en houding. Voor wat betreft de inhoud van 
het portfolio kan men denken aan: verrijkingsopdrachten van een vak, MR-lidmaatschap, deelname Academic Experience, 
leerlingenraad, excellentieproject, Comenius project, X-plore, de specifieke tto-activiteiten, etc. 
 

Belangrijke data 
December: 

 20 december: opening inschrijvingen van de herkansingen voor de examenklassen en tienminutengesprekken met 
vakdocenten voor de gehele school. 

Januari: 

 project techniek talent gaat van start voor vmbo-t klas 1 en 2, informatie volgt. 
Zie ook www.hettechniektalent.nl 

 meeloopdagen voor leerlingen van groep 8 die naar het tto willen. 

 6 januari: parents council. 

 7 januari: vergaderingen eindexamenklassen. 

 8 januari: 12.00 uur sluiting inschrijvingen herkansingen t4, h5 en v6. 
                19.00 uur sluiting inschrijvingen tienminutengesprekken. 
                Uitdelen examendossier. 

 15 januari: herkansingen; kennismakingsmiddag voor leerlingen groep 8; de lessen vervallen na 12.10 uur. 

 16 januari: infoavond tto voor ouders en leerlingen uit groep 8. 

 20 januari: ouderavond. 

 21 januari: infoavond algemeen voor ouders van leerlingen uit groep 8. 
Februari: 

 1 februari:  OPEN DAG, 10.00 tot 14.00 uur. 
Leerlingen van v3c ontvangen leerlingen van een Spaanse school uit Aguilar de Campoo in het kader van een 
internationale uitwisseling. Samen met de Spaanse gasten zullen de leerlingen dan o.a. werken aan een 
Architectuur Project. In mei volgt het tegenbezoek. 

Maart: 

 20 maart: avond der muzen (talentenavond). Denk aan zingen solo/groepje, stand up comedy, dansen, toneel, 
instrument bespelen, gedicht voordragen, sport demonstratie enz., leerlingen  kunnen zich opgeven via It’s 
learning (zie ook elders in deze Niieusbrief). 

 
Anthony Heijmans in het huwelijksbootje 
Afgelopen zaterdag, 14 december, is M&O-docent Anthony 
Heijmans met zijn Janine getrouwd. De festiviteiten vonden allemaal 
in en rond kasteel Erenstein plaats. ‘Een heel fijne dag. 
Ongedwongen en relaxed’, zei Anthony. Vrijwel alles verliep die dag 
op rolletjes. Op één ding na. En dat voor muziekfreak Anthony. Hij 
vond het namelijk jammer dat de muziek het op deze dag een beetje 
had laten afweten. ‘Hebben we zoveel tijd en energie gestoken in 
het samenstellen van de muziek, blijkt er nergens een cd-speler te 
zijn’, liet Anthony zich nogal verbaasd ontvallen.  
Na zijn huwelijk heeft Anthony nog één week gewerkt. Vandaag 
begint de huwelijksreis van drie weken. Die voert hen richting 
Nieuw-Zeeland. Eigenlijk een beetje bekend terrein voor beiden, 
want afgelopen zomer waren zij ook al daar. Toen was het echter 
winter in ‘kiwiland’; nu wordt de zomerzon opgezocht. 

 

http://www.hettechniektalent.nl/


Excellentiebevordering 
Op 26 november hebben onze excellente leerlingen uit (t)vwo onder- en bovenbouw hun contract ondertekend en zijn zij 
begonnen aan hun verdiepingsproject, of hebben dit weer opgepakt. In het contract staat beschreven naar welk ambitieus 
einddoel deze leerlingen tijdens de lessen, die zij mogen skippen toewerken. Dat gebeurt overigens ook voor een deel in hun 
vrije tijd. Zij worden door onze excellentiecoaches Hanno Uittenbogaard en Frans Hendriks nauw gemonitord. In juni zullen 
de excellente leerlingen hun project aan belangstellenden presenteren. Op dit moment wordt gewerkt aan de volgende 
onderwerpen: Russisch, Spaans, het schrijven en publiceren van een roman, wiskundige patronen, zwarte gaten, kcv-
verdieping en er is een duurzaamheidsambassadeur.  

 
Puntsgewijs 

 Vanaf 13 januari start de huiswerkbegeleiding voor een aantal leerlingen van de schakelbrugklassen. Zie 
opmerking mentor op rapport. 

 Alle belangrijke gegevens van de informatieavonden over sectorkeuze en/of overstap van vmbo-t naar havo treft u 
aan op de site: spotlight/decanaat. 

 De laatste vrijdag voor kerst staat traditiegetrouw in het teken van een sociale actie. De bovenbouwleerlingen 
hebben reeds bijgedragen aan de actie Landgraaf voor Landgraaf. Zij sluiten met hun mentor het kalenderjaar 
gezamenlijk af. De sociale actie van de onderbouw is gericht op ondersteuning van de voedselbank. 

 Bovenbouwleerlingen maken nog niet optimaal gebruik van de banduren. Heeft uw zoon/dochter behoefte aan 
extra ondersteuning? Inschrijven kan weer in januari! 

 Op onze site, button actueel/foto’s en video’s treft u alle beelden aan van de onlangs gehouden happenings (tto: 
toneel/uitreiking IB/Christmas party, reünie etc.). 

 De sponsoractie, gehouden in het kader van de reanimatie-estafette, heeft €1507,10 opgebracht. Dit geld zal de 
komende drie jaar worden ingezet om onze leerlingen te leren reanimeren. Dit project zal worden uitgevoerd in 

samenwerking met de stichting reanimatie-estafette, hartveilig Landgraaf en Task Force, Universiteit Maastricht. 
 

Kerstmis  
Vandaag is de laatste dag voor de kerstvakantie. Een dag, die op school vooral in het teken staat van de Kerstpakketten 
Actie Parkstad. Onze leerlingen brengen producten en geld mee naar school om op die manier pakketten samen te stellen, 
die op Eerste Kerstdag bij gezinnen in Parkstad worden aangeboden. Het gaat hierbij om gezinnen, die op of beneden 
bijstandsniveau moeten leven om hen op die manier ook een leuke Kerstmis te bezorgen. 

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 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 6 januari weer begint. 
 
Allemaal prettige feestdagen. 
 
Vakanties en vrije dagen 2013-2014 
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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