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Hierboven een stuk uit 1Landgraaf over het voorbije project op onze school waarbij nog acht scholen uit zes 
Europese landen betrokken waren.   
1. Liceo Scientifico Ettore Majorana in Scordia, Sicilië/Italië 
2.           Tornion Yhteislyseon Lukio in Tornio, Finland 
3.           Urola Ikastola in Azkoitia-Azpeitia, Baskenland/Spanje 
4.           MTÜ Kool 21.sajandil in Tallinn, Estland 
5.           Liceo Statale Celio-Roccati in Rovigo, Italië 
6.           Santa Maria La Real in Aguilar de Campoo, Spanje 
7.           Joyce Frankland Academy Newport in Newport, Groot-Brittannië 
8.           The Higher School of Environmental Protection in Leszno, Polen 
 

Opvallend is het logo, 
dat op de affiches 
te zien was.  
Allereerst een 
giraffe, die de 
GaiaZOO 
symboliseert en 
waar leerlingen 
stage hebben 

gelopen. Ook is de 
gitaar ter illustratie van Pinkpop te zien, maar deze verwees 
tevens naar de conferentie in de Pinkpopzaal van het 
Landgraafs gemeentehuis.  
Verder gebouwen, een schacht en watertoren in het hart van 
het logo. Zij stellen het mijnverleden van deze regio voor, 
maar vormden ook een link naar de steenkoolmijn in Blegny, 
die met een bezoekje werd vereerd. Tenslotte de maskers. 
Zij staan voor het carnaval als onderdeel van de cultuur van 
deze regio. En dat alles wordt gedragen door Eijkhagen.  
Op de foto rechts wordt één van de Finse leerlingen 
geïnterviewd door L1-verslaggever Frank Moonen.  



RT op Eijkhagen 
Onze afdeling RT(Remedial Teaching) is een onderdeel van ons OT (ondersteuningsteam). 
Onze RT-specialisten begeleiden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal en/of 
rekenen. Binnen de afdeling RT staat de behoefte van de leerling centraal: er wordt samen met de leerling een 
plan van aanpak gemaakt. Dat betekent dan ook dat per leerling de persoonlijke aanpak kan verschillen. 
Daarnaast wordt deze groep leerlingen ondersteund in het bevorderen van zelfredzaamheid. Hierdoor is de 
begeleiding van brugklassers intensiever dan de begeleiding van leerlingen van de bovenbouw. Toch staat de 
deur van de RT-kamer ook voor deze leerlingen altijd open. 
In de periode na de meivakantie ontvangen de ouders van leerlingen die RT-ondersteuning hebben via de mail 
een korte terugkoppeling. 
Reacties naar aanleiding van dit stukje tekst zijn natuurlijk altijd welkom! 
Dyslexiecoach: G.Jadoul@charlemagnecollege.nl 
Dyscalculiecoach: R.Delnoij@charlemagnecollege.nl  
 
Examendossier  
Vorige week zijn de examendossiers uitgereikt. Zaak is om dit dossier goed te bekijken en eventuele omissies 
direct te melden. Op dinsdag 18 april hebben de afdelingsleiders tijdens de laatste schooldag de  
exameninstructie gegeven. De examenkandidaten hebben tijdens die instructie ook het examenboekje 
ontvangen. Niet alleen belangrijk voor de examenkandidaten, maar ook voor de ouders. Vraag er dus naar! 
 
Procedure absentie en afmelding 
Graag brengen we de absentieregeling en de procedure rondom afmelding nog eens onder uw aandacht: 
 
Absentie/te laat komen  
Leerlingen plaatsen de fietsen in de fietsenstalling. De school is vanaf 08.20 uur open. Indien het slecht weer is, 
gaat de school om 08.10 uur al open. Wie te laat komt, haalt altijd een groene kaart bij het meldpunt, ook al is de 
leerling een heel lesuur afwezig geweest. Zonder die kaart heeft de leerling geen toegang tot de les.  
Bij het meldpunt wordt de reden van te laat komen geregistreerd. Als een leerling vier keer te laat komt, stuurt het 
meldpunt een mail naar de afdelingsleider. Van de afdelingsleider hoort de leerling dat hij naar het strafuur moet 
komen. Als een leerling daarna weer vier keer te laat komt, zal, naast het strafuur, de mentor ook contact 
opnemen met de ouders. Als een leerling in totaal tien keer te laat is gekomen, wordt melding gemaakt bij VSV.  
 
Als een leerling een afspraak heeft bij een externe instantie (tandarts, arts, orthodontist, tussentijdse toets, 
rijbewijs, begrafenis e.d.) geeft hij de afspraak VOORAF (minimaal 24 uur van tevoren) via het absentiebriefje 
door bij het meldpunt. Is de afspraak korter dan 24 uur vooraf gemaakt, moet de leerling afgemeld worden bij de 
afdelingsleider.  
 
Als leerlingen buitengewoon verlof willen hebben, zullen de ouders dat schriftelijk bij de afdelingsleider via een 
absentiebriefje of per e-mail moeten aanvragen. De reden van absentie moet duidelijk worden aangegeven. Bij 
ziekte melden ouders de leerlingen voorafgaand aan de lessen ziek bij het meldpunt. Bij terugkomst levert de 
leerling een absentiebriefje bij het meldpunt in. Alle ongeoorloofde absentie wordt doorgeven aan VSV en moet 
worden ingehaald tijdens het strafuur.  
 
Absentie bij toetsweken in de bovenbouw  
Ouders melden de leerling voorafgaand aan de toets telefonisch ziek bij het meldpunt. Daarnaast dienen ouders 
(ook voor leerlingen van 18+) een schriftelijke afmelding per mail aan de desbetreffende afdelingsleider te sturen.  
Een juiste afmelding betekent een inhaalwerk tijdens het inhaalmoment (na toetsweek of vrijdag het negende 
uur). Is de afmelding niet conform de regels geschied, krijgt de leerling voor de toets het cijfer 1.0. 
 
Jongeren & politiek 
De gemeente Landgraaf sponsort het idee van onze scholieren voor een hangplek. Dat kwam naar voren tijdens 
de jopola-dag (jongeren en politiek in Landgraaf). Aan deze dag hebben 35 leerlingen van 4 havo en 4 vwo 
deelgenomen. Doelstelling was om jongeren meer bekend te laten worden met de taken die de gemeente heeft. 
De rol van de gemeente wordt steeds belangrijker als gevolg van de decentralisatie in de Nederlandse politiek.  
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In de ochtend kregen de leerlingen twee workshops over de gemeente en daarna werden groepen (fracties) 
geformeerd en elke groep moest met een idee komen dat gerealiseerd moest worden. Deze voorstellen moesten 
zo concreet mogelijk worden uitgewerkt (sponsors vinden bijvoorbeeld of het creëren van draagvlak). 
Het voorstel ‘Hangplek voor jongeren’ kreeg de meeste steun. 
Lees meer hierover in het artikel van De Limburger/Limburgs Dagblad op de site (volg de link): 
http://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/landgraaf-sponsort-idee-scholieren-voor-hangplek 
 
Kunstbende 
Docente Kunst Diana Wijnen ging op zondag 19 maart met een groep leerlingen naar de Kunstbende in Sittard. 
Hieronder een enthousiast (en iets ingekort) verslag van een bevlogen docente. 
‘Gisteren ging ik met een groep leerlingen naar de Kunstbende 2017 in de Sittardse schouwburg. Een paar 
trefwoorden markeren wel het meest deze dag: 
Trots: Wat een ervaring voor leerlingen om deel te 
nemen. Om je werk aan een jury voor te stellen en 
te horen wat die ervan vindt. Waar zij kansen en 
mogelijkheden voor je zien bij het maken van een 
volgend werk. Of je nou wint of niet, ik zag alle 
leerlingen trots naar huis gaan. Zelfs strijdbaar 
voor deelname voor volgend jaar. Trots ook, omdat 
Annabel van Amersfoort de derde plek won in de 
categorie Taal, met haar stukje ‘De Ideeënbus’ (zie 
de schoolsite). Super origineel! Trots, omdat 
leerlingen niet alleen deelnamen als kunsttalent, 
maar omdat ze zich als vrijwilligers hadden 
opgegeven en zodoende de hele dag in touw waren om deelnemers een mooie herinnering te geven.  
Gezellig: Uiteindelijk ben je de hele dag met zijn allen op een overdekt festival waar theater, dans, muziek, expo, 
dj, taal, fashion te beleven is. Zo nam ik nog twee gezellige meiden mee (Jasmina Hafez en Meryl Janmaat) die 
de kat alvast uit de boom keken, want volgend jaar.. wie weet (ik hoop het!).   
Knap: Glascha Taratinova maakte werk waar de jury niet over uitgesproken raakte. We weten dat ze een 
supertalent is en ik kan niet wachten tot het volgend jaar. Dan neem ik haar zeker weer mee! Max Middelhoven 
maakte een prachtig zelfportret van plexiglas en weet hoe hij het gaat aanpakken om 
volgend jaar een nog interessanter werk te maken. Daan Wassen stuurde een filmpje 
in dat hij vorig jaar maakte voor CKV. Hij slijpt ook zijn messen en gaat voor een 
podiumplek volgend jaar, dat voorspel ik.’  
 
Expositie kasteel Strijthagen 
Een meer dan prachtige opening van de tweede editie van Creative Future vond op 
vrijdag 24 maart op kasteel Strijthagen plaats. Ontstaan als excellentieproject met de 
bedoeling om leerlingen die iets extra's aankunnen te stimuleren in hun ontwikkeling. 
Er worden op onze school veel mooie kunstwerken gemaakt en er zijn veel 
creatievelingen die een podium verdienen.  
Talentvolle leerlingen lieten hun creatieve kant zien op het gebied van beeldende 
kunst, muziek, poëzie/literatuur en theater. Daarnaast werd ook genoten van het werk 
van ex-collega Jo Palmen (foto rechts), een kunstwerk van Loek Kil (afdeling 
facilitair), die zeer veel technische ondersteuning heeft geboden en beeldend werk 
van de docenten Brenda Kuijpers, Maurice Hendriks, Marie-Jozé Schiffelers en 
Maartje Lancee.  
 
Recensie ‘Avond der Muzen’ van docente Diana Wijnen 
‘Het is 21:18 uur en de Avond der Muzen is precies vier minuten geleden afgelopen. 
Nog vol van het feelgood-einde, waarbij alle deelnemers van de avond meezongen op Hey Jude. Wat een 
klapper! En over klappers gesproken, elk jaar sta je toch maar weer paf van de talenten die op een avond als 
deze zich aan ons vertonen. Leerlingen, die in het examenjaar nog eens het podium beklimmen, maar in het 
diepste geheim al die jaren sleutelden aan hun ontwikkeling naar hetgeen ze vanavond lieten zien. Alle mensen 
die je op een met daglicht gevulde dag over de gangen van het college kunt tegenkomen, vulden het podium: 
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onderwijs ondersteunend personeel, docent, leerling en stagiaire. Een diversiteit aan artiesten dus, maar ook in 
kunst: opera, pop en rock, literatuur en poëzie, dans en toneel schitterden op die paar vierkante meters podium, 
waar je  
toch maar jezelf als artiest moet durven je kwetsbaar op te stellen aan een publiek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nu ben ik best een jankerd iemand, dus als de tranen over mijn wangen lopen zegt dat eigenlijk niet zoveel. Maar 
ik heb vele medejankerds gezien. Veel glunderende ouders. Ik zag verbaasde gezichten bij leerlingen als een 
docent zijn mond opentrok. En net iets te enthousiast klappende opa’s en oma’s, iets wat bij mij dan weer de 
tranen liet rollen. De organisatie van deze avond is er een die dit met passie neerzet, dat kan niet anders. Het 
decor, het licht, het geluid, de line up, het verliep als een kabbelend beekje naar het ‘apotheotisch’ einde van de 
avond. Net even gegoogeld naar de ticketprijzen van Coldplay: 130 tot 225 euro! Tof concert natuurlijk. 
Herkenbare liedjes meezingen in een megagroot koor aan fans, sfeervol aangekleed met duizenden lichtjes. 
Liedjes die verbinden en een onuitwisbare herinnering in je geheugen achterlaat. Een beleving die je kippenvel 
zal opleveren tot aan je oorlellen. Er zijn twee verschillen met de Avond der Muzen die ik relevant acht met je te 
delen. Op de Avond der Muzen krijg je ook een kostbare herinnering met mensen die je notabene kent. Hoe leuk 
is dat! En met het kippenvel zit het ook wel goed. Dat was één. De avond der Muzen kost niks, maar is 
onbetaalbaar en geeft energie tot aan het einde van het schooljaar. Dat was twee. 
Nu is het 21:46 uur en ik check nog eens mijn spelling. Bedankt organisatie Avond der Muzen 
 
Tto-musical 
Na maanden van repeteren onder de bezielende leiding van oud-docent Han 
Rutten en Stan Hoofs voert de tto-afdeling op 20 en 21 april weer een musical op in 
Theater Landgraaf:  ‘The Parade’.  
Dit jaar zijn er drie voorstellingen:  
- donderdag 20 april 20.00 uur: toegankelijk voor iedereen; 
- vrijdag 21 april 13. 00 uur  voor leerlingen van de tto- klassen 1, 2, en 3; 
- vrijdag 21 april 20. 00 uur toegankelijk voor iedereen. 
De vrijdagavondvoorstelling is in ieder geval al helemaal uitverkocht. 
 
Canterbury 
Een verslag van docente Fleur Vromen 

‘Maandagochtend kwart voor 5 was het dan zover. Iedereen 
stond klaar om voor vijf dagen naar Engeland te vertrekken. 
Enig oponthoud op de weg zorgde ervoor dat we pas twee 
boten later veilig en wel in Canterbury aankwamen, waar 
collega Jeanette Bus en ik samen met b1k werden afgezet. 
Na een warme lunch was het tijd voor een stadswandeling 
en een bezoek aan de grote kathedraal. Erg 
indrukwekkend!  
‘s Avonds werden de leerlingen naar de gastgezinnen 
gebracht en wij naar ons hotel. Voor dinsdagochtend stond 
de eerste lesochtend op de planning en ’s middags een 



wandeling bij 'The with cliffs of Dover'. In de avond nog een quiz over de politiek, geschiedenis, sport en muziek 
van Engeland en daarna weer tijd om naar 'huis' te gaan. Woensdagochtend wederom les om daarna door 
middel van een speurtocht Canterbury beter te leren kennen. Het avondprogramma bestond uit een workshop 
'African drumming', waarbij alle leerlingen het erg naar hun zin hadden. Een dag later een dagexcursie naar 
Londen. Eerst het Sciencemuseum, daarna een stadswandeling en vervolgens nog even tijd op te shoppen bij 
Convent Garden. Op de laatste dag in de ochtenduren nog les, daarna terug naar huis. Voldaan!’  
 
Tweede Trappenrun 
Goede Vrijdag 2017 stond door de Tweede Trappenrun van Eijkhagen in het teken van Xplore Mongolië 2017.  
Het weer was buiten verwachting goed, de ijsjes lekker en leerlingen en docenten waren enthousiast. Verder was 
ook het sponsorbedrag nog eens heel mooi. Deze week is er links en rechts nog wat bij het inmiddels 
gesponsorde bedrag bijgekomen en de organisatie heeft de € 7000,- kunnen aantikken. 
Brugklasser Demi Brander (B1h) liet zich voor liefst € 142,- sponsoren en was daarmee de leerling die in de 
onderbouw het meeste geld ophaalde. In de bovenbouw gold dat voor Charmain Hundscheidt (Evw4b). Zij liet 
zich in totaliteit voor € 30,- sponsoren.  

Uitslag loterij Xplore Mongolië 2017 
1) Geldprijs van € 100,- / Nr: 1244 
2) STS Steinteppichspezialist in Ubach Palenberg, 20% korting op een grindvloer vanaf 20m². /  Nr: 0744 
3) Een haarverzorgingsset ter waarde van € 75,- bij Judith Loop in Kerkrade / Nr: 1430 
4) Twee make-upsets ter waarde van € 75,- bij Judith Loop in Kerkrade / Nr: 1337 
5) Twee kaartjes voor de Efteling met Charlemagne College Eijkhagen op 10 juli ter waarde van € 60,- / Nr: 1400 
6) Reischeque van de Travel Club ter waarde van € 50,- /Nr: 0583 
7) Een lekker geurtje ter waarde van € 50,- bij Judith Loop in Kerkrade  / Nr: 1313 
8) Een uur gratis bowlen (maximum zeven personen) van Bowlo bij het Roda stadion € 23,50 / Nr: 1062 
9) Cadeaushop Bakker € 12,50,- / Nr: 1486 
10) Bon van Namasté Spirituele cadeaushop ter waarde van € 7,50 / Nr: 1327 
11) Cadeaubon van de Iestied in Landgraaf ter waarde van € 5,-  / Nr: 1461 
 
Vanaf dinsdag 18 april kunnen de prijzen bij docent Bart Kreijen worden opgehaald. 
 



ROMA,  illuc ivi, illud feci 
De gymnasiasten van klas 4 en 5 zijn samen met de docenten Marian Curfs, Karin Mommers en David Hazen 
naar Rome geweest. Met op de heenweg een stop in Pisa en vanuit Rome nog een excursie naar Pompeï.  
Hieronder volgt het niet alledaagse relaas. Deze keer eens samengesteld door alle deelnemers die allemaal 
enkele regels van dit verslag voor hun rekening hebben genomen.   
 
7 April, 2017. Op de parkeerplaats van Kaldeborn verzamelt zich een groep van zo’n honderd man; een aantal 
met en een aantal zonder koffers. Om 17.05 uur arriveert Martijn, de chauffeur van de Diogenes bus. Even later 
vertrekken 33 leerlingen van 4 en 5 gymnasium samen met drie docenten naar Rome. Nog even zwaaien naar de 
achterblijvers; de reis is begonnen… 
De stemming zit er goed in. Aangekomen bij de eerste stop in Duitsland pikken we de tweede buschauffeur, 
Arjan, op. Arjan heeft een hipster baard en een gek petje. Hij brengt ons naar de volgende stop, waar we het 
avondeten nuttigen. Rond middernacht rijden we verder. Het is tijd om te gaan slapen, maar helaas zijn 
busstoelen niet de meest comfortabele plaats hiervoor. In de ochtend (8 april) komen we aan in Pisa. De toren 
staat nog schever dan gedacht. Na een ontbijt bij de Mac (sorry meneer Hazen), wordt Niek lastig gevallen door 
een armbandjesverkoper. Een ‘nee, dank u’, wordt beantwoord met een dodelijke blik. We gaan weer naar de 
bus en vervolgen onze reis naar Rome. Rond 15.00 uur arriveren we bij het hotel ‘Dei Mille’. Het is even 
schrikken als we de hotelkamers zien. Er zijn op een aantal kamers wat dingen kapot en de badkamers waren 
niet overal even schoon. Daarna gaan we twee kerken bezoeken: De San Clemente en de Quatro Croanati. We 
wandelen langs de Santa Maria Maggiore en horen dat de Paus in deze kerk is. Terwijl we wachten op de Paus, 
wordt Niek ( ja, ze moeten hem wel hebben) ‘aangevallen’ door een vogel en even later ook nog door een 
‘zwedelaar’ (Anne: zwerver en bedelaar), die hem berooft van koekjes. We eten met de hele groep bij ‘La Gallina 
Bianca’ een waar Italiaans driegangenmenu: bruchetta, pizza en gelatti. Rond 22.30 uur gaan we terug naar het 
hotel. 
De volgende dag (9 april) gaan we na een heerlijk ontbijt naar het Forum Romanum. Het Forum is 
indrukwekkend en het is warm (25 graden). Gelukkig lopen we daarna naar het koele Palatijn, waar de keizerlijke 
vertrekken liggen. We lopen verder richting Capitool en vullen onderweg bij een van de vele kraantjes onze 
flesjes met heerlijk verkoelend Romeins water. De Santa Maria is groot en erg indrukwekkend. De beelden zijn 
echt heel mooi. We gaan verder naar het Colosseum. Dit is een van de dingen waar ik (Anka) me het meest op 
verheug. Het is ontzettend mooi en leuk om dit meesterlijk bouwwerk in het echt te zien! Ook wandelen we over 
het Circus Maximus (best teleurstellend) en o.a. Babet gaat nog naar de ‘suikertaart’. Honderd interessante 
kerken later en een goede nachtrust in ons hotel, is het inmiddels 10 april.  
Vandaag splitsen we in twee groepen, omdat dat handiger is voor de uitleg die meneer Hazen en mevrouw 
Mommers geven. We lopen naar de Trevi-fontein, ook die is weer prachtig. Het is hier wel erg druk, maar het 
lukt ons toch om een muntje over de schouder in de fontein te gooien, zodat we zeker weer naar Rome terug 
zullen komen . In de voormiddag gaan we naar het Pantheon. Ook hier is het druk, vooral in de kerk. We zien 
het graf van de kunstenaar Raphaël. Zelf vond ik het Pantheon van buiten een stuk mooier dan van binnen. Na 
het Pantheon lopen we met de hele groep naar het Piazza Navona, waar iedereen een mooi plekje zoekt om te 
lunchen en onze arme voeten, die inmiddels ruim zestig kilometer hebben afgelegd, wat rust te gunnen. We 
bezoeken daarna het Mausoleum van Augustus, de ara Pacis en nog een aantal kerken. 
De dag is alweer bijna voorbij. Een aantal van ons koopt alvast wat souvenirtjes voor zichzelf of voor de ouders 
en gaan daarna op zoek naar een lekker restaurant. Dat is in Italië natuurlijk niet zo’n grote uitdaging. Na twee 
uurtjes kan iedereen met een goed gevulde maag vol pizza of pasta beginnen aan een vermoeiende wandeling 
terug naar het hotel. Na een lekkere warme douche is iedereen blij om naar bed te kunnen gaan en fris aan de 
volgende dag te beginnen. 
Dinsdag (11 april), de dag dat we naar Pompeï gaan, beginnen we met een haastig en vervroegd ontbijt en zet 
iedereen het hotel op stelten om op tijd de spullen ingepakt te krijgen om op tijd bij de bus te zijn. De rit naar 
Pompeï duurt drie uur. Aangekomen in de stad, waar de tijd voor altijd is stilgezet, bezoeken we als eerste het 
Anfitheatro. Ongeveer vier uur later hebben we onder andere het grote en kleine theater, heel veel huizen, een 
bordeel, barretjes, tempels en de overleden Pompeiaanse inwoners gezien. Wat we in deze dode stad zien, 
overtreft al onze verwachtingen en iedereen is onder de indruk. We treden in de voetsporen van mensen die, 
nietsvermoedend, plotseling werden verzwolgen door de Vesuvius. We lopen langs de ruïnes die eeuwig zullen 
voortbestaan en langs de overblijfselen van gebouwen, die ooit het bloeiende centrum van deze verlaten stad 
vormden. 



Vandaag (12 april) gaan we naar Vaticaanstad, de kleinste staat ter wereld met slechts om en nabij de 1200 
inwoners. Vaticaanstad is dan wel de kleinste staat, maar in de metro er naar toe was het heel erg druk. Het plan 
is om eerst naar de Sint-Pieter te gaan en daarna naar de Vaticaanse Musea, maar de Paus steekt daar een 
stokje voor. De kerk is namelijk tot 14.00 uur gesloten. Natuurlijk maken we wel gebruik van deze ‘once in a 
lifetime’ kans en luisteren en kijken naar de Paus. Ongeveer de helft van de groep bezoekt de Engelenburcht; 
de anderen zoeken het vertier in de straatjes van Vaticaanstad. De Engelenburcht is het mausoleum van keizer 
Hadrianus. Het is een indrukwekkend gebouw en het uitzicht over de stad is adembenemend. In de Vaticaanse 
Musea is de Sixtijnse kapel toch wel het hoogtepunt. Jammer genoeg mogen we hier geen foto’s maken, maar 
het beeld zal altijd in onze herinnering blijven. Na de musea zijn we in de rij gaan staan om de Sint-Pieter te 
kunnen bezichtigen. Die rij is lang, maar gelukkig gaat het snel. Deze kerk is heel groot en je komt ogen te kort 
om alle pracht en praal te zien. 
De volgende dag (13 april) bezoekt een aantal ‘die hards’ nog de Sint-Jan van Lateranen, één van de vier 
basilica major die Rome kent; anderen gaan shoppen in de omgeving van Via del Corso. Om half drie stappen 
we in de bus terug naar huis. We arriveren moe en voldaan de volgende dag (14 april) om 10.00 uur. 
 
À ne pas manquer: Paris 
Dinsdag 11 april zijn zorgcoördinator Femke Kettenis, conciërge Huub Smeets en de docenten Marlies Graus en  
Frans Bemelmans in alle vroegte met 39 leerlingen uit 4 havo en 5 vwo naar Parijs vertrokken.  
Docente Frans Marlies Graus doet op haar eigen manier verslag: 
‘De aankomst in Parijs om 13.00 uur was geheel volgens plan dankzij chauffeur Marcel van de firma Jacobs. 
Inchecken hotel verliep voorspoedig en reeds om 
14.00 uur per metro naar het centrum. Eerste 
spannende moment: kijken of we een goede 
groep hebben die in de drukte volgt, zich aan de 
afspraken houdt en snel genoeg instapt. 
Gelukkig overziet Huub Smeets het hele perron. 
 
En dan volgen vier drukke dagen die te snel 
voorbij gaan en drie korte nachten die nog sneller 
voorbij gaan. We blijken heel veel te kunnen op 
gemiddeld vijf uurtjes slaap. De stappenteller van 
Huub geeft tussen de elf en vijftien kilometer per 
dag …. 
Voor de leerlingen is alles een avontuur: de 
bekende topattracties zoals de Arc de Triomphe, 
Louvre, Opéra, Eiffeltoren, Sacré Coeur etc, de 
wandeling door de Marais, waar Frans Bemelmans 
vertelt over het oudste plein de Place des Vosges en het Joodse verleden in de Rue des Rosiers, het zelfstandig 
shoppen in de hallen, de gemeenschappelijke maaltijden in restaurants of met zijn allen een baguette in het 
parkje eten, en niet te vergeten Parijs ondergronds, les Catacombes, zeer indrukwekkend! 
Wat ons bijgebleven is, is dat we beleefde leerlingen hebben die zich goed gedragen en aandachtig luisteren 
naar gidsen en daarnaast een hoop lol hebben gemaakt. ’s Avonds in het hotel waren ze dankzij de juiste 
appteksten van Femke (En de bewaker is een erg boze man – Zachtjes muziek luisteren lukt dit? Met oortjes in? 
Een soort silent disco ..? – Welterusten allemaal, slaap lekker!) toch aanspreekbaar. 
Frans citeerde na afloop Hemingway in de groepsapp, vrij vertaald:  “Als je het geluk hebt gehad in Parijs te 
hebben gewoond (lees: te zijn geweest), dan neem je dat de rest van je leven mee, waar je ook gaat, want Parijs 
is een verplaatsbaar feest.” 
Leerlingen appten na terugkomst: Bedankt voor de super leuke reis! Super bedankt aan alle begeleiders! Kunnen 
we niet terug gaan…..? 
En alweer scheen vier dagen de zon tijdens ons bezoek!’ 
 
Eerste lustrum voor Berlijnreis 
Geschiedenisdocent Chris Wiesen was er de eerste keer ook al bij en hij doet verslag van de lustrumeditie: 
‘Dit jaar vierde de Berlijnreis het eerste lustrum en we kunnen inmiddels al spreken over een mooie traditie. Er 
bleken al gezinnen te zijn waar oudere broers en zussen ook al met Eijkhagen naar Berlijn zijn geweest. 



Uiteraard bevatte het programma de vaste onderdelen, zoals het Joods Museum, Reichstag met koepel, 
Olympisch Stadion, Stasi-gevangenis Hohenschonhausen en Sachsenhausen. Waarbij toch opgemerkt moet 
worden dat het succes van een programmaonderdeel voor een groot deel afhangt van de gidsen die je krijgt. 
Nieuw dit jaar waren Topographie des Terrors (voormalig hoofdkwartier van de Gestapo en SS) en het 
Deutsches Historisches Museum.  
En in dat laatste museum was een gehele vleugel 
gewijd aan overblijfselen uit de nationaal-socialistische 
periode. De leerlingen kijken bijvoorbeeld in deze vitrine 
naar een model van Albert Speer, dat hij maakte voor 
Hitler en in de vitrine achter de leerlingen stond het 
bureau van Hitler zelf. En dat is toch een aparte 
gewaarwording.  
Helaas waren de weergoden ons dit jaar wat minder 
gunstig gestemd, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Maar op dag twee al begonnen de leerlingen al te 
klagen over pijn in de benen en voeten. Dat kwam door 
het vele lopen. De smarphone-generatie kon het kwieke 
tempo van de enthousiaste docenten amper aan. 
Waarschijnlijk hebben ze collectief besloten om als 
wraak aan onze nachtrust te komen. Want op de laatste 
nacht moesten Jos (vanden Boorn), Joost (Kohl), Ron 
(Stevens) en Chris (Wiesen) als leden van de 'Night’s Watch' 
(voor GoT-liefhebbers) tot diep in de nacht door de gangen patrouilleren. Maar al met al een zeer geslaagde reis 
en het is toch even het vermelden waard, dat onze leerlingen zelfs van een Nederlandse gids bij 
Hohenschonhausen een compliment kregen, omdat zij zich zo netjes hebben gedragen. En dat gebeurt zowat elk 
jaar. We kunnen tevreden zijn over onze leerlingen.’  
 
Laatste schooldag examenklassen van 2017 in een paar beelden 

 
WOII-dag voor klas 3 
Op vrijdag 21 april, de dag voor de meivakantie, is er voor alle derde klassen een WOII-dag gepland.  
 
Inhoud programma 
In het programmaonderdeel over het soldatenleven (aan de hand van o.a. soldatenuniformen) kan ook 
soldatenvoedsel worden geproefd. In het tweede onderdeel wordt een verhaal verteld door een 
'ervaringsdeskundige' uit Landgraaf. Hij brengt ook voorwerpen mee die met de oorlog te maken hebben. Het 



derde onderdeel is buiten bij de hoofdingang en gaat over het materieel van de Tweede Wereldoorlog. In het 
vierde onderdeel wordt het verhaal verteld van een joodse onderduiker. 
 
De leerlingen maken achteraf in groepjes 
van (3 of) 4 een presentatie of een filmpje 
over de WOII-dag (waarvoor een cijfer 
wordt gegeven). Het is de bedoeling dat ze 
zich zo goed mogelijk inleven in de 
effecten van de oorlog voor de 
burgerbevolking, de soldaten, de Joden en 
andere groepen die vervolgd worden (in 
Landgraaf/Kerkrade en Limburg). In de 
opdracht moeten de leerlingen 
gebruikmaken van de ervaringen tijdens de 
dag en speciaal verzamelde bronnen. Ze 
mogen ook foto's maken maar nadrukkelijk 
alleen als de begeleiders dat aangeven 
(het ‘fotomoment’) om te voorkomen dat de aandacht voor de mobiele telefoons groter is dan voor het 
programma. 
 
Vakanties en vrije dagen 2016-2017 
Uiteraard is het handig om te weten wanneer de vakanties vallen, zodat u daar met een mogelijke planning van 
een lang weekend of een vakantie rekening mee kunt houden. 

 Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2017  

 Hemelvaart 25 en 26 mei 2017  

 Pinkstermaandag 5 juni 2017  

 Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2017  
Het is overigens niet toegestaan om zonder toestemming buiten deze periodes met uw kind(eren) op vakantie te 
gaan. Dus ook niet al één of twee dagen eerder vertrekken. Wij kunnen en mogen géén verlof verlenen en zijn 
als school altijd verplicht om alle zogenaamde verdachte absentie te melden bij de ambtenaar van de leerplicht.   
P.S. De vakanties van de basisscholen lopen parallel met die van het voortgezet onderwijs. 
 
Tenslotte 
Hier een foto van het vulkanenproject van docent aardrijkskunde Oscar van Roy en klas Etv2c.  
Op de schoolsite zijn nog meer foto’s van dit project te zien. 

 


