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Bij deze nieuwsbrief….. 
Voor u ziet u de vierde ‘Nieuwsbrief Ouders’ van dit schooljaar, verschijnend aan de vooravond van de meivakantie. 
Die meivakantie vormt in feite de tweedeling van deze laatste periode, die eigenlijk na de laatste toetsweek al begonnen is. 
De maand mei is nogal verbrokkeld, want na de herstart op maandag 11 mei, volgt er later in die week het 
hemelvaartweekend. Dan dient zich na een volledige lesweek het pinksterweekend weer aan. Daarna in principe geen uitval 
tot het begin van de laatste toetsweek die voor de bovenbouw op 1 juli start. De onderbouw start twee dagen later nl. op 3 
juli en dan gaat het heel snel richting zomervakantie. 
 
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.  
 

Examen 2015 
Afgelopen week hebben de leerlingen van de examenklassen naast hun examentraining en de laatste schooldag ook de 
exameninstructie gehad. Daar ontvingen zij o.a. het boekje voor de eindexamenkandidaten. In dat boekje zeer veel 
wetenswaardigheden rondom het eindexamen, maar ook regels waar leerlingen zich tijdens het examen aan moeten 
houden. Zo staan er diverse protocollen in die betrekking hebben op bijvoorbeeld absentie, ziekte etc. tijdens het examen. 
Zaak voor u als ouders daar eens goed naar te kijken. Een verkorte versie van dat examenboekje treft u op onze site aan. 
Voor alle duidelijkheid: het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) begint daags na de meivakantie, dus op 11 mei.  
 

Cambridge havo-onderbouw 
Er hebben zich heel wat leerlingen opgegeven voor versterkt talenonderwijs Engels in klas 2 havo voor komend schooljaar. 
Het ziet er naar uit dat we met een groep kunnen starten. De leerlingen/ouders in kwestie ontvangen hierover na de 
meivakantie meer informatie. 
 

Parijs 
Op dinsdag 21 april vertrokken 29 leerlingen samen met de docenten Marlies Graus 
en Daan Schoenmakers en conciërge Huub Smeets in alle vroegte naar de hoofdstad 
van La Douce France: Parijs. Het is de eerste keer dat deze prachtige stad op deze 
manier door de school wordt bezocht. 
Er was voor de leerlingen een gevarieerd programma samengesteld. Natuurlijk 
kwamen het Louvre en de Eiffeltoren aan bod. Maar wat te denken van het Stade de 
France, Musée de la Mode of Versailles. Daarnaast stond er een mooie wandeling op 
het programma, werden er authentieke Franse restaurants bezocht en werd Parijs 
bekeken vanaf een rondvaartboot. Uiteraard was er nog voldoende tijd om te 
shoppen.  
Kortom, een ideale mix voor een educatieve reis waar plezier zeker niet ontbrak. 

 
Rome 
Samen met de docenten Rachelle Zandvoort en Paloma Bergsma 
en rector Jos van Eyk vertrokken op zondag 19 april 38 leerlingen 
van de klassen 4 en 5 gymnasium naar Rome. Naast Rome wordt 
ook een bezoek aan Pompeii gebracht. 
Rome is natuurlijk één groot openluchtmuseum en eigenlijk is er 
veel te veel te zien. Vandaar dat er een keuze gemaakt moet 
worden. Uiteraard staan de meest bekende bezienswaardigheden 
zoals het Colosseum, het Forum Romanum, de Sint-Pieter en het 
Vaticaan op het programma. Op zondag 26 april keert het hele 

gezelschap weer terug. 
 



 

 

Berlijn 
De leerlingen van 4 havo en 5 vwo vertrokken ook afgelopen dinsdag. Zij gingen naar Berlijn. Als voorbereiding vond er 
vorige week donderdag al een lezing van oud-NOS-verslaggeefster Margriet Brandsma plaats. Een lezing die vooral in het 
teken stond van haar pas verschenen boek ‘Vluchtcode vlinder’.  
Dit boek vertelt het waargebeurde verhaal van Michael, die in 1973 vanuit de DDR naar Nederland probeert te vluchten om 
bij zijn verloofde Rina te kunnen zijn. Michael 
wordt echter verraden en belandt in een Stasi-
gevangenis. Het bijzondere aan deze lezing was 
dat Michael en Rina, die elkaar na enkele 
jaren alsnog in de armen konden sluiten en nog 
steeds een paar vormen, ook aanwezig waren. 
Met deze persoonlijke geschiedenis werd 
gehoopt de leerlingen meer inzicht te geven in 
de totalitaire, verstikkende dictatuur van de 
DDR, die meer dan veertig jaar duurde, maar 
voor veel Nederlanders nog steeds een blinde 
vlek is. 
Tijdens de reis werden een aantal symbolen van 
de onvrijheid uit deze periode bezocht, zoals de grensovergang tussen de BRD en de DDR, restanten van de Muur en de 
beruchtste gevangenis van de Stasi, Hohenschönhausen, waar de rondleiding door een ex-gevangene werd gedaan.  
Hoe meer voorkennis de leerlingen zouden hebben, hoe waardevoller de reis zou zijn. Bovendien maakte dit bijzondere 
liefdesverhaal de leerlingen duidelijk, dat vrijheid en universele mensenrechten helaas niet vanzelfsprekend zijn. Tijdens de 
Koude Oorlog niet, maar ook niet anno 2015.  
 

SUCCES-studiebegeleiding 
De laatste spurt naar het eindrapport valt niet altijd mee! Soms weet een leerling niet hoe het een en ander moet worden 
aangepakt. SUCCES-studiebegeleiding, een onafhankelijk en los van de school staand instituut, maakt al jaren van de 
voorzieningen van de school gebruik. Vandaar dat SUCCES-studiebegeleiding zeker een helpende hand kan bieden en dat 
alles binnen de vertrouwde muren van school. De ervaringen in de voorgaande jaren hebben uitgewezen, dat nog een hoop 
mogelijk is met gebruikmaking van de juiste ‘know-how’.  
Interesse? http://www.succes-studiebegeleiding.nl/ 
 

‘Into the Woods’ 
De jaarlijkse tto-dramaproductie van Eijkhagen werd op 
donderdag 9 en vrijdag 10 april weer in Theater Landgraaf ten 
uitvoer gebracht. Het stuk 'Into the Woods' werd met veel succes 
en vooral met veel plezier door 35 medewerkers voor twee volle 
theaterzalen gespeeld.  
Producer en docent Han Rutten en de oud-tto’er en regisseur 
Stan Hoofs wisten de hele ploeg vanaf september wekelijks te 
motiveren om te werken aan deze geweldige Engelstalige 
productie.  
Het resultaat was dan ook fantastisch. Familieleden, (oud-) 
docenten, (oud-)leerlingen en vele andere belangstellenden 
spraken hun lof uit over het Engelstalige toneelstuk dat door Stan 
Hoofs werd bewerkt. Het stuk werd opgenomen in Theater 
Landgraaf en is binnenkort te zien bij Omroep Landgraaf. 
 

 

Alternatief klassenuitje 
Docent Martijn Ketzer heeft een klassenuitje eens op een andere 
manier ingevuld. Bij zijn klas stond niet het gebruikelijke wokken 
en bowlen op het programma, nee, hij vertrok twee weken 
geleden al om acht uur met 22 leerlingen van zijn mentorklas 
v3b naar Amsterdam. Naast The Amsterdam Dungeon is ook een 
bezoek gebracht aan Madame Tussaud. Verder hadden de 
leerlingen nog genoeg vrije tijd om bijvoorbeeld te shoppen. 
Volgens Martijn was het uitstapje meer dan geslaagd, zeker 
getuige het feit dat de hele groep pas rond 23.30 uur weer thuis 
was. 

http://www.succes-studiebegeleiding.nl/


 

 

Science Olympiade 
Veertien leerlingen uit 3 (t)vwo namen op dinsdag 7 april 
op vrijwillige basis aan de eerste ronde van de IJSO 
(International Junior Science Olympiad) deel.  
Deze olympiade toetst de kennis op het gebied van 
biologie, natuurkunde en scheikunde.  
Deze eerste ronde bestond uit een schriftelijke toets van 
100 minuten. Hier werden zowel meerkeuze, als ook 
open vragen over de drie vakgebieden gesteld. De beste 
vijftien leerlingen uit Nederland mogen vervolgens door 
naar de tweede  ronde, die in juni in Duiven zal 
plaatsvinden. Daar wordt naast theorie ook practicum 
gedaan. Tenslotte mogen de beste zes leerlingen uit het 
land in december 2015 deelnemen aan de internationale 
slotronde in Sri Lanka.  

Sponsorloop 
De sponsorloop plaats voor Global Exploration vond op Goede 
Vrijdag plaats. Komende zomer gaan immers 24 leerlingen met vijf 
begeleiders van Eijkhagen naar Nepal. Dit jaar wordt daar een 
aantal projecten ondersteund, waaronder de bouw van een 
educatief centrum. 
Gelukkig was het na een aantal stormachtige dagen prachtig weer. 
Het ideale weer dus om te wandelen en dit zorgde uiteraard voor 
veel enthousiaste leerlingen.  
Net zoals het weer was de opbrengst ook prachtig. Het 
gegenereerde bedrag overtrof de stoutste verwachtingen, want er is 
zelfs € 1000,-  meer dan vorig jaar opgehaald, waardoor het 
totaalbedrag op circa € 6000,- uitkomt.  
Het hele Xplore-team heeft de sponsoren, de deelnemers en alle collega’s die onze leerlingen enthousiast hebben gekregen 
om sponsorgelden op te halen, inmiddels al heel erg bedankt. Door die steun is het immers mogelijk dat er in de komende 
zomer een aantal projecten in Nepal kan worden gefinancierd. 
 

Examendata 4, 5 en 6 tto 
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 
Italiaanse week op Eijkhagen 
Nee, dit is geen slogan uit een commercial van één of andere 
landelijke supermarkt. Integendeel, het betreft hier de 
internationaliseringsactiviteiten die in de week van 22 t/m 28 
maart op school plaatsvonden. In die week werd onze school 
bezocht door leerlingen van twee Italiaanse scholen: het Liceo 
Bertrand Russell uit Rome en het Liceo Statale Celio-Roccati 
uit Rovigo. 
De school uit Rome was betrokken bij een VIOS-uitwisselings-
project met 3 vmbo. Het thema van dit project is: ‘Living in 
Europe, knowing each other’. De Italiaanse leerlingen maakten 
diverse excursies in de regio. Zo zijn ze naar Brussel, 
Maastricht, Aken en Blegny geweest. De leerlingen van 3 
vmbo die bij dit project betrokken waren, volgden in principe 
zoveel mogelijk de lessen, maar namen ook beurtelings deel 
aan diverse excursies en projectwerkzaamheden. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.travelmoodz.com/nl/bestemming/italie&ei=Mwz3VJKIEOaQ7AaryYHwDw&bvm=bv.87519884,d.ZGU&psig=AFQjCNGP29YPm37DnCTJBPKzHwuSb4Z7zg&ust=1425562927747050


 

 

De school uit Rovigo nam deel aan een Comenius-uitwisselingsproject met tv3c. Het thema van dit project was ‘Architecture’, 
waarbij monumenten in de directe omgeving 
uitgebreid ‘onder de loep werden genomen’.  
Inmiddels is dit project de afgelopen week (15-18 
april) officieel afgesloten in Rovigo (Italië). Plaatselijke 
en regionale monumenten stonden centraal tijdens dit 
project.  
Veerle Begas, Sam Reneerkens en Amber Bartels 
waren in Italië de vertegenwoordigers van Eijkhagen 
Op donderdag 16 april heeft dat drietal op het Liceo 
Statale ‘Celio-Roccati’ een mooie presentatie 
verzorgd m.b.t. de ervaringen die zij hebben 
opgedaan tijdens de uitwisselingen met Aguilar de 
Campoo en Rovigo. Ook de leerlingen van Newport, 
Syracuse, Rovigo en Aguilar de Campoo deden hun 
verslag.  
Naast deze officiële evaluatie bezochten onze 
leerlingen samen met hun Engelse, Spaanse en 
Italiaanse partners een dag later Venetië. 
De eindresultaten met de bijbehorende brochures en 
PowerPointpresentaties, geproduceerd door 
Eijkhagen in samenwerking met de partnerscholen, zijn te vinden op: http://euroschool.nfgs.org.uk/  
 

 
Inleveren schoolboeken einde schooljaar 
Hoewel dit schooljaar nog niet voorbij is, wordt er toch al vooruit gekeken. En dan vooral om de spelregels bij het inleveren 
van de schoolboeken op het einde van dit schooljaar. Mevrouw Milly Lataster, die hier de eindverantwoording over heeft, wil 
u graag nu al de gang van zaken schilderen.  
Vandaar op deze plaats haar brief, integraal afgedrukt. 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 

Op het einde van het schooljaar krijgt uw 
zoon/dochter een brief waarin staat wanneer de 
schoolboeken moeten worden ingeleverd. Bij deze 
brief hoort een boekenlijst waar de in te leveren 
boeken op vermeld staan. Sommige boeken worden 
gemerkt met de categorie 6. Dit betekent dat de 
leerling het boek moet behouden voor het volgend 
schooljaar. Verandert uw zoon/dochter na dit 
schooljaar van schoolsoort (bijv. van vmbo naar 
havo) dan moet hij/zij wel alle boeken die op de lijst 
staan inleveren. 

 
Uw zoon/dochter heeft aan het begin van het 
schooljaar een brief gekregen waarin stond, dat hij/zij 
die een beschadigd boek ontvangen, dat er per mail 
een melding moest uitgaan naar mij of naar mevrouw Diederen in de mediatheek. Er werd dan een aantekening in 
het boek gemaakt. Als er geen aantekening in het boek staat, betekent dit dat de beschadiging in de loop van het 
schooljaar is ontstaan en zullen wij hiervoor kosten in rekening moeten brengen. Dit varieert van € 5,- bij een lichte 
beschadiging tot € 10,- bij een zwaardere beschadiging en tot het in rekening brengen van de nieuwwaarde bij een 
zeer zware beschadiging of bij het zoekraken van het boek.  

 
Aantekeningen in boeken of werkboeken (waarin niet geschreven mocht worden) moeten voor het inleveren 
worden uitgegumd.  
Kaftpapier dient te worden verwijderd, evenals de losse (aantekeningen)blaadjes.  

 
Boetes moeten meteen worden afgerekend. Dit kan contant of als pinbetaling. 

 

http://euroschool.nfgs.org.uk/


 

 

De boeken kunnen alleen op de aangegeven dag worden ingeleverd. Heeft u meerdere kinderen hier op school, 
dan kunnen alle boeken op een inlevermoment van één van de kinderen worden ingeleverd.  
Tegen het einde van het schooljaar kunt u alle informatie over inleveren van de huidige boeken en uitgifte van 
boeken voor het volgend schooljaar eveneens terugvinden op onze website www.eijkhagen.nl onder het kopje 
ACTUEEL -  “boekenfonds”. 

 
Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u mij op dit e-mailadres bereiken: 
m.lataster@charlemagnecollege.nl  

 
Aken App  
Een aantal leerlingen van onze school heeft samen met leerlingen van het Carolus Magnus Gymnasium uit Ubach-
Palenberg de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van een heuse App. Een App gemaakt door en voor 
jongeren met de bedoeling om Aken met een aantal van bezienswaardigheden te promoten.  
Dit alles is voortgekomen uit een wedstrijd - uitgeschreven door de Nederlandse Ambassade - in het kader van Jeugdwerk 
Aken om de grensoverschrijdende activiteiten onder jongeren in deze regio te vergroten. Karel de Grote was voor beide 
scholen immers de verbindende factor. 
Naast het ontwikkelen, filmen en programmeren van de App hebben de jongeren intensief gecommuniceerd via What's App. 

Verder hebben er verschillende interessante wederzijdse bezoekjes plaatsgevonden, waarbij in een ongedwongen 
ontspannen sfeer veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen werden geconstateerd. 
 
Op maandag 9 maart vond dan eindelijk de presentatie van de App in het Rathaus van Ubach-Palenberg plaats. Hierbij 
waren ook de burgemeesters van Ubach-Palenberg en Landgraaf, t.w. de heren Jungnitsch en Vlecken, aanwezig. Zij 
prezen de jongeren om hun lef en creativiteit, maar vooral voor de samenwerking. Ter plekke is het idee ontstaan om deze 
jongeren  hun App in beide raadsvergaderingen te laten presenteren. De raadsleden zouden namelijk veel kunnen leren van 
de manier waarop deze jongeren zijn omgegaan met cultuurverschillen, maar ook met –overeenkomsten. 
 
Het mag duidelijk zijn, dat zowel rector Jos van Eyk, als ook kunstdocente Maartje Lancee behoorlijk trots was op de 
prestaties van alle bij dit project betrokken leerlingen. In het bijzonder Wing Lohng Lam, Glenn Erkens, Isabel Sanders van 4 
vwo, Sam Reneerkens van 4 tto en Daan Wassen uit 3 vwo. Natuurlijk is het nu nog even duimen alvorens bekend wordt 
gemaakt wie deze wedstrijd heeft gewonnen. 
 
 

http://www.eijkhagen.nl/
mailto:m.lataster@charlemagnecollege.nl


 

 

Jaar van de mijnen 

      
In het kader van het jaar van de mijnen (M 2015) heeft onze school een uitnodiging ontvangen van de Limburgse Adviesraad 
Oud-mijnwerkers om mee te doen aan het project ‘Mijnverleden & mijntoekomst’. Concreet betekent dit dat we met de 
thuisblijvende leerlingen uit havo 4 en vwo 5 (totaal 92) meedoen aan de prijsvraag die hoort bij dit project. 
Het project werd woensdag ingeleid door dhr. Essers van de adviesraad. Vervolgens gingen de leerlingen via een opdracht 
in It’s Learning aan de slag met de prijsvraag. 
Ze worden uitgenodigd om een opstel/video-pitch/Youtube-filmpje of een profielwerkstuk te maken met als titel Mijnwerk en 
mijntoekomst. De beste producten zullen worden ingediend om mee dingen naar een prijs, uitgeloofd door de Adviesraad. 
Vandaag werd tenslotte de film Glück Auf door deze groep leerlingen bezocht en aansluitend werd er nog deelgenomen aan 
het debat over de toekomst van Zuid-Limburg. 

 
Puntsgewijs 

 25 april t/m 10 mei: meivakantie 

 4 mei: IB-examens in de ochtend 

 5 mei: IB-examens ’s middags 

 6 mei: CIE English AS level examens in de ochtend  

 11 mei: start CSE 

 27 mei: laatste centraal examen; Europadag 

 29 mei: Goethe-examen mondeling 

 1-5 juni: Newport naar Landgraaf 

 5 juni: gala examenklassen in Mondo Verde 

 11 juni: uitslag 1e tijdvak CSE 

 12 juni: inleveren herkansingsbriefjes tot uiterlijk 12.00 uur 

 16-18 juni: herexamen 

 18 juni: infoavond internationale stage 

 26 juni: uitslag 2e tijdvak CSE 

 1 juli: start toetsweek bovenbouw 

 2 juli: diploma-uitreiking (t)vwo 19.30 uur 

 3 juli: start toetsweek onderbouw 

 3 juli: diploma-uitreiking vmbo (16.00 uur) en havo (19.30 uur) 

 9 juli: einde toetsweek hele school 

 10 juli: herexamen SE-vakken voor-examenklassen en inhaaldag gemiste proefwerken 

 13 juli: uitstapje AC naar Phantasialand 

 14, 15 en 16 juli: overgangsvergaderingen 

 17 juli: uitdelen rapport 
 

Zomervakantie 
Het schooljaar is bijna ten einde. Na de meivakantie die morgen begint, is er nog circa anderhalve maand les en daarna 
begint de afsluitende toetsweek. De zomervakantie begint dit jaar dan op zaterdag 18 juli. Wij vragen u rekening te houden 
met deze door het ministerie vastgestelde vakantie en vragen u ook om niet eerder 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.   


