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Bij deze nieuwsbrief….. 
Voor u ziet u de derde ‘Nieuwsbrief Ouders’ van dit schooljaar, verschijnend aan de vooravond van Pasen en direct na de 
tweede toetsperiode van dit schooljaar. De resultaten hiervan treft u inmiddels in SOM aan en de eindcijfers van periode 2 
zijn nu dus ook bekend. De examenkandidaten hebben hun PTA’s van dit schooljaar afgesloten en bereiden zich nu verder 
voor op het komende eindexamen. 
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.  
Wij wensen u als school heel fijne Paasdagen. 

 

Letteradvies brugklassen 
Alle brugklassers ontvangen bij rapport 2 een voorlopig letteradvies over het meest geschikte niveau in leerjaar 2. 
 
In onze normen staat hierover het volgende: 
Elke docent geeft, alleen op het tweede rapport (voorlopig) en het eindrapport (definitief), voor zijn/haar vak een advies:  
welk niveau haalt een leerling voor mijn vak (vmbo-tl, havo, vwo-a, vwo-g, tvwo-a, twvwo-g, elders)?  
De adviezen zijn gebaseerd op de observaties van de docenten van een aantal items, zoals huiswerk, inzet, motivatie, 
organisatie en de resultaten van gedifferentieerde toetsen. 
 

Open Dag 
Na de kennismakingsmiddag (350 leerlingen) en een geslaagde informatieavond tto (50 leerlingen) hebben we op 23 januari 
tijdens de Open Dag liefst 1200 bezoekers binnen de poorten gehad. Fijn om zoveel positieve reacties van ouders en 
leerlingen te mogen ontvangen.  
Inmiddels staat de teller op 285 aanmeldingen. Een ongekend hoog aantal, dus een goede basis om komend jaar met 
vertrouwen tegemoet te zien. Op de site treft u nog steeds de foto’s van deze dag  aan. 
 

Winterkamp 2016 
Op dinsdag 22 maart stapten zestig eindexamenleerlingen en zes docenten om 07.00 uur ‘s ochtends in de bus richting het 
Oostenrijkse Katschberg voor het jaarlijkse winterkamp. De bedoeling van het winterkamp is om samen met leeftijdgenoten 

onder deskundige leiding van instructeurs en instructrices actief deel te nemen aan de ski- en 
snowboardsport. In de praktijk komt dit neer op het volgen van lessen in kleine niveaugroepen tijdens de 
ochtend- alsook middaguren en dit vier dagen achter elkaar. De sneeuwcondities zijn op dit moment 
perfect. De terugreis staat gepland voor zaterdagavond 20.00 uur en de verwachte aankomsttijd in 
Landgraaf is paaszondag. Als je als ouder je kind wil afhalen, is het wel de bedoeling dat je nadat je de 

paaseieren hebt verstopt direct richting school gaat. De hele club hoopt namelijk weer om 08.00 uur in de Eijkhagenlaan te 
arriveren.  
 

Cito toetsen 
In het kader van het Cito-volgsysteem voor het voortgezet onderwijs zullen alle leerlingen van klas 1 en 2 binnenkort de Cito-
toetsen maken of hebben zij deze al gemaakt.  
Klas 1  Week 19/20/21 
Klas 2  Week 11/12/13 
Alle toetsen zijn/werden ingepland rondom een band- of mentoruur.  
 

Reanimatietrainingen   
Vanaf dinsdag 29 maart gaan de reanimatietrainingen van start. In principe vinden de trainingen tijdens de gymlessen plaats, 
maar in een aantal gevallen zal er ook een les uitvallen. U heeft van school inmiddels een brief hierover ontvangen. 



Junior Speaking Competition  
Op 7 maart ging een delegatie van onze school op weg naar 
Stevensbeek waar de regionale ronde voor de Junior 
Speaking Competition werd gehouden. De twee deelnemers 
(Luc Gartmann van Etv2c en Sem van Horssen van Etv3d) 
lieten zich van hun beste kant zien. 
Het thema was ‘Speechless’, maar de kandidaten waren 
allesbehalve sprakeloos. Voor een volle zaal (er waren 
twaalf scholen vertegenwoordigd) hielden zij een welhaast 
professionele toespraak. Een jurylid zei zelfs dat 
politici nog wat van hen zouden kunnen leren. 
Voor alle kandidaten was er een persoonlijke 
beoordeling van de jury en kregen ze naast een 
trofee ook een certificaat. 
 

WOII-dag voor derde klassen 
Een themadag over de Tweede Wereldoorlog. Dat staat alle derde klassen op 15 april te wachten. Bedoeling is de leerlingen 
op een praktische manier kennis te laten maken met het leven in oorlogstijd. Natuurlijk is het, zeker met het oog op de 
actuele ontwikkelingen in de wereld, van belang jonge mensen ook te confronteren met het onrecht en geweld dat mensen 
elkaar aandoen. Maar er is natuurlijk ook de hoop en de inzet van mensen met goede bedoelingen.  
Op het programma staan daarom onderwerpen als: bezetting en de gevolgen voor de burgerbevolking, het soldatenleven, de 
Jodenvervolging, onderduiken en bevrijding. Het programma wordt nadrukkelijk gekoppeld aan de lokale en regionale 
situatie in Landgraaf en Limburg. 

Het project is een ‘testcase’ voor een vergelijkbaar programma, volgend schooljaar, als voorbereiding op het plaatsen van 
zogenaamde ‘Stolpersteine’ in de gemeente Landgraaf. Leerlingen van onze school zullen hierbij worden betrokken. Deze 
‘struikelstenen’ (kleine messing keitjes) worden in steeds meer gemeenten in binnen- en buitenland in de straat geplaatst op 
plaatsen waar in de oorlog joden hebben gewoond, die niet meer zijn teruggekeerd uit de concentratiekampen. 
Het project wordt opgezet in samenwerking met de gemeente Landgraaf en wordt inhoudelijk begeleid door Sjef Born, lid van 
de Heemkundevereniging en oud-educatief medewerker van het Thermenmuseum. De leerlingen zullen aan de hand van 
(een toelichting op) soldatenuniformen, soldatenvoedsel (zelf proeven), originele kampkleding, legervoertuig(en), een 
ooggetuigenverslag en een speciale brochure (gericht op Landgraaf) een opdracht maken.  
Elke derde klas zal gedurende de WOII-dag in een blok van twee lesuren aan het programma deelnemen. Natuurlijk hopen 
we op ieders begrip voor het uitvallen van een aantal reguliere lessen en de medewerking van de docenten die deze lessen 
normaal gesproken zouden geven bij de begeleiding van de klassen in het programma. 
De dagindeling en het definitieve programma zullen binnenkort worden gepubliceerd. 
 



Bendecafé 
Op woensdag 24 februari vond er weer een Bendecafé plaats in Niekée. Dit keer was 
het thema: hoe geven we de leerling meer eigenschap over het onderwijs? Van 
SVO|PL, LVO, SOML en DaCapo kwamen leerlingen, docenten en directieleden naar 
Roermond.  
Een aantal leerlingen richtte zogenaamde salons in met onderwijskundige 
vraagstukken, die volgens hen anders aangepakt moeten worden: individuele 
leertrajecten, de gezonde school, een rooster op maat en de doorstroom PO-VO-WO. 
Aan het einde van de dag adopteerde iedere school een onderwerp om dit te 
implementeren in de scholen.  
Op 9 juni komt de groep weer bij elkaar om te kijken hoe het is gegaan en welke 
successen er zijn geboekt.  
Van onze school hebben Nicole Chudy (3 vwo), Renée Charlier (3 vmbo) en Luc 
Vondenhoff (5 vwo) een fantastische bijdrage geleverd. 

 
Verleden, heden en toekomst 
Vanaf 1 maart zijn de geschiedenisdocenten Christiane Beaumont en Remy Motoh in 5 vwo gestart met een onderzoek dat 
geïnitieerd is door de Hogeschool van Amsterdam. Dit onderzoek richt zich op het leggen van relaties tussen verleden, 
heden en toekomst in de geschiedenisles. De leerlingen krijgen van hun geschiedenisdocent zes lessen over het 
vluchtelingenvraagstuk in heden en verleden. De gekozen historische voorbeelden sluiten aan bij het examenprogramma 
geschiedenis, waardoor de lessen tevens tot doel hebben leerlingen voor te bereiden op het examen. Voorafgaand aan en 
na afloop van de lessen vullen de leerlingen een aantal enquêtes in. De gegevens worden gebruikt om de effectiviteit van dit 
soort onderwijs te bepalen.   
 

Lezing Maarten van Rossem 
Altijd al eens geïnteresseerd geweest in de persoon van historicus en bijzonder 
hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht dr. Maarten van Rossem. Dan is hier uw 
kans, want op dinsdag 29 maart houdt hij een lezing in de aula. Aanvang 19.00 uur. 
Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Stuur dan snel een mail naar 
c.wiesen@charlemagnecollege.nl 
Doel van de avond is om leerlingen voor te bereiden op de reis naar Berlijn. 
Leerlingen bereiden zelf vragen voor die aan Van Rossem gesteld zullen worden. 
Deze opdracht is te vinden op Facebook onder berlijneijkhagen2016.  

 
 

Afscheid Harrie Stegers 
Wie kent hem niet….? Harrie Stegers. Al sinds jaar en dag een 
vertrouwd gezicht in de reproruimte. Verantwoordelijk voor al 
het drukwerk binnen en ook deels buiten de school. Zoals u in 
de vorige Nieuwsbrief Ouders al hebt kunnen lezen had Harrie 
op 21 oktober zijn laatste werkdag. Formeel is hij op 1 januari 
2016 met pensioen gegaan. Een reden voor rector Jos van 
Eyk om Harrie tijdens de kerstborrel vlak voor de kerstvakantie 
nog eens uitgebreid in het zonnetje te zetten door nogmaals 
duidelijk te maken hoe belangrijk Harrie als spil van de repro 
voor de school was geweest. 
 

Internationalisering 
VIOS-uitwisseling 3 vmbo 
Op zondag 21 februari zijn twintig leerlingen van 3 vmbo onder leiding van de collega’s Rik Schrijen en Simone van der 
Sleen in het vliegtuig gestapt richting Italië. De zesdaagse reis vond plaats in het kader van een VIOS-uitwisseling met het 
Liceo Bertrand Russell. Deze middelbare school ligt in Rome, niet ver van het prachtige oude centrum.  
 
Maar liefst 31 leerlingen hadden zich voor deze uitwisseling aangemeld. Helaas konden er slechts twintig geplaatst worden. 
Vandaar dat er op dinsdag 26 januari geloot moest worden om te bepalen wie er mee kon gaan. Natuurlijk dankbaar voor 
zoveel interesse, maar anderzijds ook een behoorlijke klus om het geheel op een eerlijke en open wijze in goede banen te 
leiden. Met medewerking van sectordirecteur Harry Curfs, die de loting mocht verrichten, is dit aardig gelukt. Maar het is 
natuurlijk duidelijk dat het uiteraard nóóit prettig is om (in dit geval elf) leerlingen te moeten teleurstellen m.b.t. deelname aan 
internationaliseringsactiviteiten.  
 



De leerlingen die wel van de partij waren, werden individueel ondergebracht 
bij Romeinse gastgezinnen. Uiteraard bezochten zij de nodige 
bezienswaardigheden waaronder de Spaanse Trappen, de Trevifontein, het 
Pantheon, het Colosseum en Vaticaanstad. Daarnaast kregen zij dit jaar de 
gelegenheid een kijkje te nemen in het Palazzo Koch, waarin de Banca 
d’Italia gevestigd is. Uniek was het bezoek aan Museo Della Moneta: een 
kluis onderin het paleis waar de geschiedenis van het monetaire stelsel 
tentoongesteld wordt. Verder werd er tijdens deze bezichtigingen aan de 
bijbehorende projectopdrachten gewerkt. Tijd voor vertier was er uiteraard 
ook: voetballen op het zonovergoten strand na een bezoek aan Ostia Antica, 
genieten van de beste tiramisu en pizza’s van Rome en kennismaken met 
minder bekende gebruiken als een broodje ijs en een pizza  aardappel.  
Leerlingen en begeleiders blikken terug op een onvergetelijke uitwisseling en 
kijken nu al uit naar het bezoek van de Romeinen in de week van 10 tot 16 
april.  
 
Zaragoza op Eijkhagen 
In de week van 22 februari hadden de derdejaars tto-leerlingen bezoek van 38 leerlingen en twee docenten uit Zaragoza. Er 
werd een uitgebreid programma gemaakt voor het zevendaagse bezoek van de Spaanse gasten. 
In Aken stond een ‘Treasure Hunt’ en in Maastricht een stadswandeling en een bezoek aan de grotten van Sint-Pieter op het 
programma. Daarnaast werd ook het Amerikaanse oorlogskerkhof van Margraten bezocht. Naast de excursies werd er op 
school deels een gezamenlijk programma doorlopen, maar er waren ook separate lessen voor de Spaanse en Nederlandse 
leerlingen. Op de laatste dag stond een gezamenlijke projectdag over de vluchtelingencrisis in Europa op de rol. In de 
ochtenduren een informatief programma waarbij de leerlingen zich verdiepten in de vluchtelingenstromen door Europa en de 
omstandigheden waarin vluchtelingen verkeren. 
Twee Syrische vluchtelingen van 16 en 35 jaar werkten, samen met een medewerkster van vluchtelingenwerk Landgraaf, 
aan deze dag mee. Zeer indrukwekkend waren hun verhalen. De leerlingen en docenten waren enorm onder de indruk van 
de ongelofelijke ervaringen die beide vluchtelingen op hun weg naar Europa meemaakten, familie en vrienden achterlatend 
in hun geboorteland. Aan het eind van de dag was nog uitgebreid debat waar alle leerlingen zeer serieus aan deelnamen. 
 
Aguilar de Campoo 
Inmiddels lopen ze al weer breed lachend en pratend door de school. De achttien meiden uit 3 havo die onder leiding van 
Lilian Huibers en Dorien Roemermann op zondag 10 januari naar Aguilar de Campoo in de Spaanse provincie Palencia 
vertrokken. Dit voor een uitwisseling met de leerlingen van het Santa Maria de Real.  
Zoals altijd verbleven de leerlingen in gastgezinnen. Op de eerste dag stond er behoorlijk wat op het programma: een 

rondleiding door de school, een 
bezoek aan het museum en zelfs 
een visite aan de burgemeester. 
Dat was ’s anderendaags terug te 
vinden in de lokale krant, want 
het hele gezelschap moest met 
de burgemeester op de foto. 
De dagen erna stonden in het 
teken van sportactiviteiten, een 
bezoek aan La Olmeda (een 
opgraving van een Romeinse 
villa), Palencia en Burgos.  
Daar is de indrukwekkende 
kathedraal bezocht, waar men 
met de bouw al in 1221 is gestart, 
maar die pas in 1567 klaar was. 
Op vrijdag werd afscheid 
genomen van de gastgezinnen, 
waarna de tocht naar Santander 
aan de Golf van Biskaje ging. Na 
een bezoek aan Maritiem 
Museum was er nog even tijd om 
te shoppen alvorens de weg naar 
het vliegveld van Bilbao werd 
ingeslagen. 



Erasmus+-project 
‘How it is to live, study and work’ in Scordia (Sicilië) 
Op vrijdag 15 januari zijn de eerste vier deelnemers van 4 vwo 
aan het Erasmus+-project (Jarne Erkens, Carolien Scherpbier, 
Veerle Maar en Kimberly Fellings) en hun begeleiders (Karin van 
Buren en Martijn Ketzer) teruggekeerd van hun zesdaagse 
bezoek aan het Liceo Scientifico Ettore Majorana in Scordia. 
Zoals bekend heeft dit project een looptijd van drie jaar en nemen 
er negen verschillende scholen uit zeven landen aan deel. 
 
Het programma was niet alleen erg intensief, maar ook buitengewoon interessant en afwisselend, mede doordat er 32 
leerlingen van zeven nationaliteiten betrokken waren bij de invulling van deze projectweek. Op cultureel gebied werden de 

leerlingen overweldigd door de bezoeken aan o.a. Taormina (met het 
prachtige Griekse theater), Caltagirone (bekend vanwege de mooie 
mozaïeken) en de Villa del Casale in Piazza Armerina. Verder 
werden er binnen het thema van het project ook bezoeken gebracht 
aan belangrijke bedrijven in de regio, zoals de sinaasappelfabriek 
Oranfrizer in Scordia en het zonnepanelenbedrijf 3Sun in Catania. De 
week werd afgesloten met een heuse officiële conferentie over 
onderwijs en het daarmee samenhangende thema ‘apprenticeship’. 
Al met al een week vol zeer bijzondere en leerzame ervaringen voor 
zowel leerlingen als ook docenten, samen opgedaan op dit prachtige 
Italiaanse eiland. 

 
Deel 2 van het project speelde zich van 21 tot en met 26 
februari in Aguilar de Campoo af. 
Carmen Houben, Manou Hellebrand, Michelle Hondong 
en Lieke Vervuren namen deel aan de tweede meeting 
over ‘How it is to live, study and work in a foreign EU 
country’. Ook hier deden de leerlingen onderzoek in het 
kader van het hoofdthema ‘apprenticeship’.  
De begeleidende collega’s waren dit keer Irene de Wilde 
en Anouk Jeukens.  
 
Het derde deel begint op zondag 10 april als Jo-anna Martens, Sarah Hafez, Lotte Franck en Vera Engelen naar het Liceo 
Statale Celio-Roccati in Rovigo (Italië) vertrekken. De begeleiders zijn dit keer de docenten Tiny Louvenberg en Willy 
Wingen. 
 

Introductie EIO in alle brugklassen 
Vanaf januari 2016 maken alle brugklassen kennis met EIO (Europese en 
Internationale Oriëntatie), dat al jaren een speerpunt is van onze school. Bij 
lesuitval krijgen zij de mogelijkheid om te werken aan een EIO- lessenserie, 
waarbij Europese vakgerelateerde kennis centraal staat. Dit gebeurt in het 
OLC onder leiding van het daar aanwezige personeel. De opdrachten 
worden zowel in het Nederlands alsook in het Engels aangeboden (tto) en 
vormen – indien met een voldoende afgerond –  een onderdeel van het 
Europees Portfolio. Afspraak is dat studeren voor een toets en/of het 
maken van huiswerk voor de reguliere vakken voorrang heeft. Alle 
betrokken leerlingen en hun mentoren zijn via de mail persoonlijk 
geïnstrueerd over de bedoeling en afspraken van deze 
internationaliseringsactiviteit. 
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Chinees bezoek 
Ineens liepen er op maandag 1 februari heel veel Chinezen op school rond. Om precies te zijn vierentwintig. Dat waren 

leerlingen uit Beijing, Shanghai en Chengdu die samen vier begeleiders 
enkele weken in Nederland en België waren in het kader van Global 
Exploration. Eerder werden Rotterdam en Amsterdam en Brussel al bezocht. 
Na een welkomstwoord van rector Jos van Eyk kreeg het gezelschap van 
Monique Kusters een rondleiding door de school, een les over de 
Nederlandse samenleving, onze gebruiken en ons eten.  
Docente kunst Maartje Lancée gaf natuurlijk een les over kunst, waarna er 
vervolgens met veel enthousiasme 24 houten klompjes werden beschilderd. 
Anthony Heijmans, docent M&O, verzorgde nog een les in zijn discipline, 
waarop de Chinese gasten op hun beurt een les voor klas v3d verzorgden.   
Foto’s van dit bezoek zijn op de site te zien.  
 

Avond der Muzen  
De opgetogen collega Marion Hoeppertz laat naar aanleiding van de Avond der Muzen het volgende weten: 
‘Op donderdag 25 februari was het dan eindelijk zover: de Avond der Muzen! De 
leerlingen en collega’s hadden zich goed voorbereid en keken er naar uit hun kunsten 
te tonen aan het grote publiek en gelukkig zat de zaal vol. Ouders, opa’s en oma’s, 
vrienden en collega’s zaten vol verwachting en met vaak nog meer zenuwen dan de 
artiesten zelf. De sfeer was fantastisch en meteen al na het eerste optreden van Imke 
Spapens klonk het enthousiasme van het publiek door in het applaus. Dit was natuurlijk 
een ‘boost’ voor de daaropvolgende optredens. Het programma was dit jaar vol 
verrassingen en de afwisseling van de acts zorgde voor een geweldige avond. We 
hebben genoten van de zangers, de dansers, de indrukwekkende presentatie (poetry) 
van de tto-docenten en de muzikanten. Paloma, Maurice en ondergetekende willen alle 
deelnemers en helpers nogmaals hartelijk danken voor deze mooie avond en laten we 
er vooral een traditie van maken. Dus op naar de volgende editie: Avond der Muzen 
2017!’ 
 

Portugese synagoge en Rijksmuseum 
De beide geschiedenisgroepen van 6 vwo zijn op vrijdag 19 februari samen met Karin Mommers, Chris Wiesen en Willy 
Wingen in Amsterdam geweest. Dit in het kader van de voorbereiding op het centraal schriftelijk eindexamen in mei waar 

onderwerpen als ‘De Republiek en de Gouden Eeuw’ en ‘WO 
II en de genocide op de Joden’ aan bod zullen komen.  
De Portugese synagoge was het eerste doel van deze 
excursie. Uit Portugal gevluchte Joden kregen in de tweede 
helft van de zeventiende toestemming om op markante 
plaatsen hun synagoge te bouwen. De synagoge, een 
ontwerp van de architect Elias Bouman, had in 1672 (het 
rampjaar) klaar moeten zijn, maar kon pas op 2 augustus 
1675 worden voltooid. Een boeiend betoog van bevlogen 
gidsen maakten het 
historisch beeld van 
leerlingen en 
begeleiders 
compleet. 
 

De volgende etappe 
was het pas 

gerenoveerde Rijksmuseum - in 1885 ontworpen door de uit Roermond 
afkomstige architect Pierre Cuypers – dat na een tien jaar durende verbouwing in 
april 2013 weer zijn poorten had geopend. Ook hier een boeiend verhaal van de 
gids, die de leerlingen aan de hand van vraag en antwoord 
voortdurend prikkelde hun kennis over de examenonderwerpen te 
spuien. Met name de analyse van de nu op een zeer prominente 
plek in het museum hangende Nachtwacht van Rembrandt van Rhijn 
sprak velen erg aan.  
 
 



Nog één keer Serious Request 2015 
Nog even een terugblik naar de laatste dagen voor Kerstmis 2015. 
Het stukje Heerlen Promotion ligt inmiddels al weer een paar maanden achter ons. Velen zullen er ongetwijfeld getuige van 
zijn geweest. En velen hadden er maar één woord voor: geweldig!  
Maar ook als school zijn we een groot deel van 2015 actief bezig geweest voor een donatie aan het Glazen Huis. De cheque 
van € 12.755,- werd samen met een vertegenwoordiging van het Carolus Magnus Gymnasium uit Übach Palenberg op 
maandag 21 december bij Domien, Giel en Paul afgegeven. En dat was natuurlijk ook geweldig! 
De vertegenwoordiging bestond uit:  

 Monique Kusters, Stijn Donkers en Lieneke Aldenhoven (organisatie Serious Rave-feest); 

 Christoph Schlagerhof (Carolus Magnus Gymnasium Übach Palenberg) plus drie leerlingen van de 
Schülervertretung); 

 Margret Hacking en Marian Curfs plus Kelly Voss, Amber Smeets, Wesly Wanders en Fleur Cremers van de 
leerlingenraad (sponsorrun in juni en de Glazen Huis-actie van 18 december); 

 Twee supporters in de persoon van Karen Wackers en Jan Essers. 
Er is eerst een filmpje opgenomen in de SR-chequebox  (zie ook: https://kominactie.3fm.nl/actie/create-your-future) en 
daarna was het wachten in de rij voor de brievenbus. Toen de cheque eindelijk kon worden aangeboden, waren de dj’s te 
druk bezig met drie spelers van Roda JC, waardoor er voor de Eijkhagendelegatie geen aandacht was. Dus geen interview 
en ook niet in beeld. Laten we het er maar op houden dat de actie een groot succes was en dat ons ‘Eijkhagensteentje’ meer 
dan goed is bijgedragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vakanties en vrije dagen 2015-2016 
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. 
Pasen: vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart 2016 
Meivakantie inclusief Koningsdag en Hemelvaart: zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2016 
Pinksteren: zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 mei 2016 
Zomervakantie: zaterdag 23 juli 2015 t/m zondag 4 september 2016. 
 
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. 

https://kominactie.3fm.nl/actie/create-your-future

