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Bij deze nieuwsbrief... 
De vierde Nieuwsbrief van dit schooljaar met een aantal belangrijke mededelingen die voor u als ouders van belang kunnen 
zijn. De beslissende toetsperiode voor de eindexamenkandidaten komt eraan, waarna zij zich langzaam maar zeker zullen 
voorbereiden op hun eindexamen, dat in de maand mei 
van start zal gaan. De tweede proefwerkweek voor alle 
niet-examenklassen staat eind maart op het 
programma.  
Maar eerst is het nog carnaval. Tijd dus om te 
ontspannen. Sommigen zullen er ‘helemaal invliegen’. 
Anderen kiezen voor een week rust, of trekken er met 
de familie een paar dagen op uit.   
Kortom geniet ervan. Alaaf! 

 
 
Verboden te roken!  
 

Zoals u weet is de wet met betrekking tot de verkoop van tabak aan 
personen jonger dan achttien jaar m.i.v. 1 januari 2014 ingegaan. In 
de vorige Nieuwsbrief Ouders schreven wij al dat naar aanleiding 
van de wetswijziging bij ons op school afspraken zijn gemaakt met 
betrekking tot naleving van deze wet. 
 
In samenspraak met de medezeggenschapsraad heeft de directie 
besloten dat leerlingen met ingang van 1 januari 2014 niet meer 
op het schoolterrein mogen roken. Voor 18-jarigen werd op 
aandringen van de leerlingenraad een overgangsregeling in het 
leven geroepen. Uitsluitend 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.  
 
Na een gewenningstijd waarin leerlingen zijn gewezen op het 
verbod en er vooral waarschuwingen zijn uitgedeeld, zal vanaf nu 
strenger worden opgetreden tegen leerlingen die zich niet aan het 
verbod houden. 

 
 

 
Laatste lesweken examenkandidaten 
Na de vakantie breken de laatste lesweken voor de examenkandidaten aan. Deze worden afgesloten met de laatste 
toetsweek, die op donderdag 27 maart zal beginnen. De leerlingen van de bovenbouw hebben daarom de middag 
voorafgaand aan deze toetsweek studieverlof. 
Na de toetsweek zullen de leerlingen nog één week les krijgen in de vakken die met een schoolexamen worden afgesloten 
(denk hierbij aan vakken als informatica, bsm en nl&t). Daarna vervallen deze lessen. Er volgt uiteraard nog een laatste 
herkansing. Die vindt plaats op woensdag 16 april. Na de herkansing ontvangen alle leerlingen hun definitieve cijferlijst met 
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een begeleidend schrijven. Dit zal ondertekend retour moeten op de dag dat de leerlingen de exameninstructie ontvangen. 
Dat zal dan op dinsdag 22 april zijn. De dagen hierna volgen de leerlingen – als ze dat wensen – examentraining.  
De leerlingen zullen hier nog uitgebreid over worden geïnformeerd. Let wel: de examentraining vindt plaats in de week vóór 
de meivakantie. Na die onderbreking starten dan meteen de eindexamens.  
 

Verbouwingen 
Er vindt en vond de laatste weken heel wat renovatie en onderhoud aan het gebouw en omgeving plaats.  
 
Het opknappen van het voorterrein.  

 Het terrein voor, naast en deels achter de vernieuwbouw heeft de eerste laag asfalt gekregen. Er volgt nog een 
tweede laag waarop parkeervakken aangegeven zullen worden, zodat iedereen de auto op het schoolterrein zal 
kunnen parkeren.  

 Er wordt ook een verbinding richting sportvelden gerealiseerd, zodat bij calamiteiten ook dit deel van de school met 
auto’s te bereiken is. 

 De oprit is opgeknapt. Alle bielsen zijn weggehaald en vervangen door bandjes. Ook dit stuk zal geasfalteerd 
worden. De trap komt netjes en recht te liggen. 

 Tenslotte zal het hele voorterrein in april een groene opknapbeurt krijgen. 
 
 

 
 

Het vernieuwen van de trappen naar de onderbouwkantine en de mediatheek aan de achterkant van het gebouw. 

 De oude trap naar de onderbouwkantine is weggebroken en opnieuw opgemetseld. De verwering van de stenen was zo 
groot, dat er een onveilige situatie was ontstaan.  

 Aan de trap naar de mediatheek plus de kantelen wordt de laatste hand gelegd. 
 

De nieuwe entreehal 

 Afgelopen week 
is er ook gestart met de 
bouw van de nieuwe hal. 
De eerste stap was 
aanpassing van het 
achterterrein en de 
noodtrap vanuit het OLC . 

 Komende week 
zal de oude, houten 
noodbouw na 15 jaar 
trouwe dienst worden 
afgebroken. 

 Als de definitieve 
tekeningen klaar zijn, 
zullen deze voor iedereen 
zichtbaar worden 
gepubliceerd. 



 
Er wordt van iedereen de komende maanden - de verwachting is dat de hal in juli klaar zal zijn - wat aanpassingen gevraagd, 
maar het resultaat zal de moeite van de inspanning waard maken. 
 
Ondanks alle drukte zal er oog blijven voor het primaire proces, het onderwijs. Tijdens toets- en examenweken zal 
het werk worden stopgezet om een optimaal toetsklimaat te garanderen. 

 
Pakkendag 
Op vrijdag 14 maart komen de examenkandidaten in pak en mantelpak(je) naar school. Deze dag mogen ze via een paarse 
loper door de hoofdingang naar binnen. Deze ludieke actie is opgezet door een aantal examenkandidaten. Zo kunnen ze 
alvast een dagje ‘gekleed gaan’ zoals een aantal leerlingen na hun opleiding altijd 'gekleed' zal gaan. De dag wordt 
afgesloten in de bovenbouwkantine, waar de examenkandidaten een drankje en een hapje kunnen nuttigen. 
 

‘OUT LOUD’, het nieuwe tto-leerlingenmagazine 
Op 1 februari werd de eerste editie van het nieuwe Engelstalige tto-magazine ‘OUT LOUD’ aan alle tto-leerlingen 
overhandigd. Het is geschreven door enkele leerlingen van 3 en 4 tto, (Sam, Julie, Niels, Mike, Fleur, Sarah, Veerle, Kelly) 
en is bestemd voor alle tto-leerlingen. De zestien pagina’s dikke eerste editie werd afgedrukt met een kleurige cover en 
bevat interessante items, zoals film- en boekrecensies, puzzels, cartoons, foto’s van tto-activiteiten etc. Onder leiding van 
docente Debbie Odita hebben de leerlingen een geweldig magazine geschreven. Er wordt in 
ieder geval al met spanning naar het tweede nummer uitgekeken. 
 

Avond der Muzen 
Op donderdag 13 maart zal er op onze school een ‘Avond der Muzen’ plaatsvinden. In de 
vorige Nieuwsbrief bent u daar al uitgebreid over geïnformeerd. Leerlingen laten dan hun 
talenten op een feestelijke avond zien! Er zal gedanst en gezongen worden. Ook 
muziek ontbreekt niet. Het niveau is ontzettend hoog en we zijn trots dat we deze 
kanjers een podium kunnen bieden!  
Het wordt dus echt genieten! 

 
Studiedag verplaatst 
De studiedag voor het onderwijzend personeel is definitief verplaatst naar donderdag 
20 maart.  
Hierdoor vervallen die dag alle lessen na het vierde uur. 
 

MOG-beoordeling 
In de bovenbouw van het vwo starten we met een pilot van de MOG-beoordeling. Naast de beoordeling middels een cijfer 
zullen vakdocenten de leerlingen ook een zogenaamde MOG-beoordeling gaan geven. De letters staan voor het volgende: 
 
- Motivatie 

* doet een leerling goed mee in de klas; 
* worden er vragen gesteld; 
* gaat een leerling meteen aan de slag met een opdracht; 
* heeft een leerling een nieuwsgierige houding; 
* is een leerling bereid om een extra inspanning voor het vak te verrichten. 

- Organisatie 
* heeft een leerling steeds zijn spullen en huiswerk in orde; 
* is een leerling in staat om te plannen en zijn werk te organiseren; 
* heeft een leerling het overzicht over zijn werk; 
* neemt een leerling zijn verantwoordelijkheid. 

- Gedrag 
* spreekt voor zich. 

 
Het doel van de MOG-beoordeling is de leerling meer te motiveren om zich te ontwikkelen in deze zaken. Daarnaast krijgen 
mentoren en ouders een duidelijker beeld hoe een cijfer tot stand komt. Door de MOG-beoordeling worden voor alle partijen 
bepaalde signalen duidelijker en eerder inzichtelijk. U zult aan het einde van het schooljaar op de hoogte worden gesteld van 
de evaluatie en reflectie hiervan. Uiteraard zullen we dan ook de inzichten van ouders en leerlingen in dezen meenemen. 
 

 
 
 



Warme truiendag op 10 maart 
Wij zijn als school sinds oktober 2013 lid van the sustainable chain gang. Dit is een landelijk samenwerkingsverband waarbij 
25 scholen hebben beloofd hun ervaring, kennis en netwerk in te zetten om zo hun school duurzamer te maken. Wij als 

Eijkhagen gaan de komende jaren dus dingen organiseren of 
aanschaffen in het teken van die duurzaamheid.  
Als eerste staat op maandag 10 maart een ‘warme truiendag’ op 
het programma. Voor alle duidelijkheid: dat is de maandag na de 
carnavalsvakantie. Op deze dag gaat de verwarming een stuk 
lager (blijft op ‘vakantietemperatuur’ van zestien graden) om zo 
energie te besparen en het onderwerp duurzaamheid meer onder 
de jongeren te brengen. Voor de leerlingen: doe dus op 10 
maart dus een warme trui aan!  
 
We denken dat we op het gebied van afval scheiden ook nog veel 
kunnen verbeteren. Daarom gaan we na de ‘warme truiendag’ een 
postercampagne opstarten om mensen op school bewust te 
maken van het scheiden van plastic. Vervolgens zullen hier snel 
facilitaire voorzieningen voor komen. 

 
Naast de ‘warme truiendag’ en het scheiden van afval, staat er nog meer op de planning. De toekomstige aanpassingen van 
het gebouw en voorzieningen liggen dan ook in de lijn van de aanbevelingen van Energieke Scholen, een onderzoeksproject 
dat door docent Ad Benders wordt begeleid en waaraan Janine Gielis en Isabelle Cranen (vwo 6) deelnemen.  
 
Hieronder leest u een verslagje van Janine: 
 

Hallo allemaal, 
 

Sinds 2011 zijn we op school bezig met het project ‘Energieke scholen’. Het doel van het project is om de school 
energiezuiniger te maken en de leraren en leerlingen milieubewuster te maken. Allereerst hebben we de 
energiekosten van de school opgevraagd en zagen toen dat deze ontzettend hoog waren. Vervolgens hebben we 
op school geïnventariseerd wat de minpunten zijn voor wat betreft energiezuinigheid. Daarbij zijn toen de volgende 
problemen opgevallen.  
Op de meeste plaatsen heeft de school enkele 
beglazing, kan in geen enkel klaslokaal de 
verwarming geregeld worden en blijven in veel 
lokalen verlichting, beamers en/of computers 
onnodig aan.  

 
Sinds kort hebben we in lokaal 509 OLED-TL-
verlichting. Aangezien we graag willen weten of 
er veel verschil is met gewone TL-verlichting hebben 
we meters geïnstalleerd in lokaal 509 en 409, een 
lokaal met conventionele TL-verlichting, die 
bijhouden hoeveel energie de verschillende 
verlichtingstypen gebruiken en/of het voor de 
school in de nabije toekomst inderdaad gunstiger 
is om over te stappen op de OLED-TL-verlichting.  

 
Op dit moment zijn wij een lijst van aanbevelingen aan het opstellen om bovengenoemde minpunten op school zo 
snel mogelijk te veranderen. Daarnaast ben ik tevens aan het onderzoeken of het installeren van zonnepanelen op 
het grote platte dak van onze school loont, zodat de energie die de school verbruikt ook nog op een 
milieuvriendelijke manier wordt opgewekt.  

 
We hopen dat jullie mee willen werken om de school milieuvriendelijker te maken! 

 
Alvast bedankt voor jullie medewerking, 

 
Janine Gielis Evw6b 
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Als u in uw netwerk mensen kent die Eijkhagen verder zou kunnen helpen op zijn weg naar meer duurzaamheid, horen wij 
dat graag. Duurzaam hoeft immers niet altijd ‘duur’ te betekenen en in dat geval zijn tips altijd welkom! 
 
Nathalie Crapanzano                                                       
(afdelingsleider vwo onderbouw / en duurzaamheidsambassadrice: 
n.crapanzano@charlemagnecollege.nl) 
 

Rhein-Meuse-project 
Een aantal leerlingen van 5 vwo start in mei met een grensoverschrijdend project. Dan 
zal in een project met Duitse leerlingen worden samengewerkt. Het onderwerp wordt 
door de leerlingen zelf gekozen. Het zal een enorm leerzame ervaring worden, waarbij 
de nadruk zal liggen op duurzaamheid, innovatie, communicatie en interactie. 
Het beste project wordt door een jury beloond met een aardig geldbedrag. Dit project 
mogen de leerlingen tevens inzetten voor hun profielwerkstuk, dat in klas 6 moet 
worden gemaakt. Tot nu toe hebben zich twaalf leerlingen opgegeven. Er zijn echter 
nog een paar plaatsen beschikbaar! 

 
Eindexamenleerlingen havo/vwo 
Het is heel belangrijk dat de havo- en vwo-eindexamenleerlingen zich goed oriënteren op 
hun vervolgstudie. Het decanaat brengt daarom de volgende open dagen nog eens onder 
de aandacht:  
15 maart – Universiteit Maastricht & Hogeschool Zuyd Maastricht 
22 maart – Hogeschool Zuyd Heerlen 
29 maart – Hogeschool Zuyd Sittard 
Belangrijk is ook om te weten dat de aanmelddatum in het hoger onderwijs is vervroegd naar 1 mei 2014 en dat uw 
zoon/dochter te maken krijgt met een studiekeuzecheck (HBO) of matchingprocedure (WO). Wilt u hier meer over weten, 
dan kunt u daarover lezen in het volgende document ‘Verder studeren: test jezelf, open dagen en aanmelden’   
 
Indien u vervolgens toch nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de decaan bovenbouw havo/vwo, de heer 
Didden: mfw.didden@charlemagnecollege.nl  
 
Infoavond b1g, b1h en b1i  
Alle leerlingen uit de vwo- en tvwo-brugklassen (b1g, b1h en b1i) maken binnenkort de keuze voor atheneum of gymnasium. 
Om ouders en leerlingen zo goed mogelijk te 
informeren, nodigen wij hen uit naar de 
informatieavond over het gymnasium te komen. 
Deze avond wordt gehouden op woensdag 26 maart 
en vindt plaats in de Martinzaal. Uitnodiging volgt 
nog. 

 
Junior Speaking Contest  
Tijdens de schoolrondes van de Junior Speaking 
Contest voor tweede- en derdejaars tto-leerlingen 
hebben Inez Renne (v2d) en Sarah Chardon (v3d) 
gewonnen. Zij zullen onze school vertegenwoordigen 
tijdens de regionale rondes op 12 maart in Venlo. Wij 
hopen natuurlijk dat deze twee kanjers het goed 
gaan doen en dat de landelijke finale wordt gehaald. 
 
 

 
The life and times of the wicked witch of the west  
Op donderdag 24 en vrijdag25 april zullen leerlingen uit alle zes de leerjaren van het tto hun jaarlijkse theaterproductie ten 
uitvoer brengen in Theater Landgraaf. Het stuk werd wederom geschreven door Stan Hoofs, eindexamenleerling van 6 tto. 
De regie is dit jaar ook in handen van Stan. Docent Han Rutten heeft de supervisie en samen met de onvermoeibare 
docenten Jeannette Bus en Ad Benders plus enkele ouders is de hele groep haast elke zondagmiddag op school aanwezig 
voor de repetities. Meer informatie over de kaartverkoop voor de musical kunt u binnenkort op de website lezen. 
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Profielkeuze/sectorkeuze 
De derdejaars leerlingen moeten een keuze maken voor een sector (3 vmbo) of voor een profiel (3 havo/vwo). Omdat deze 
keuze consequenties heeft voor de verdere schoolloopbaan is het zaak dit serieus 
en weloverwogen te doen. Het is belangrijk dat dat je iets kiest wat je leuk vindt, 
maar je moet er ook de capaciteiten voor hebben. Daarnaast kijk je ook naar de 
eisen van de vervolgopleiding. De voorlopige keuzes zijn reeds gemaakt en er zijn 
al de nodige gesprekken gevoerd. De definitieve keuzeformulieren worden 17 
maart 2014 verstuurd en moeten uiterlijk 28 maart 2014 zijn ingeleverd bij de 
mentor.  
Tijdens de rapportvergaderingen die daarop volgen, worden de wensen van de 
leerlingen bekeken en beoordeeld. Wij willen u adviseren het advies van de 
docentenvergadering op te volgen m.b.t. een vak/profiel/sector. Als een keuze 
gemaakt is, betekent dit dat een leerling dit ook het hele jaar moet volgen. Voor 
wijzigingen gedurende het lopende schooljaar wordt een strikte procedure gevolgd, 
waar slechts in zeer uitzonderlijke gevallen van wordt afgeweken. Het maken van 
een verkeerde keuze kan leiden tot doubleren. 
Indien u vragen heeft over de profielkeuze/sectorkeuze kunt u contact opnemen 
met de decaan vmbo en onderbouw havo/vwo, mevrouw 
Esm.Wieffer@Charlemagnecollege.nl 
 
2 vmbo 
De leerlingen hebben een voorlopige keuze gemaakt wat betreft Frans of natuurkunde. Enkele ouders hebben hier vragen 
over. Na de vakantie neemt mevrouw Debets of mevrouw Wieffer contact met deze ouders op. 
4 vmbo 
De leerlingen zijn volop bezig met de keuze van een vervolgopleiding. De leerlingen die eventueel overstappen van 4 vmbo 
naar 4 havo dienen een motivatiebrief te schrijven. Nog niet alle motivatiebrieven zijn binnen. Leerlingen die dit nog niet 
hebben gedaan, moeten dit zo spoedig mogelijk in orde maken. Daarnaast zijn de leerlingen druk bezig met het deelnemen 
aan de diverse meeloopdagen. 

 
Puntsgewijs 

o De uitwisseling met Spanje op vwo 4 is van start gegaan. 
o De deadline van het inleveren van de profielwerkstukken is afgelopen week verstreken. Als het goed is 

hebben alle leerlingen hun werkstuk ingeleverd. Enkelen hebben zelfs de beoordeling al ontvangen. 
o Zoals aan het begin van het schooljaar al is aangekondigd, is het schooljaar in een zucht en een vloek voor 

de examenkandidaten voorbijgevlogen. De laatste toetsweek nadert en de kandidaten kunnen nog een keer 
alles op alles zetten om er voor te zorgen dat ze met een goed gevoel en vol vertrouwen het examen in 
kunnen gaan.  

o Het is alweer enige jaren geleden dat er een Europa- of Werelddag werd georganiseerd. Binnenkort starten 
we met de voorbereidingen voor de Europa-dag, die dit jaar door de leerlingen van 2 (t)vwo wordt verzorgd. 

o Dinsdag 18 maart ouderinfoavond over de reizen naar Aguilar de Campoo (v3c), Redcar (v3d), Canterbury 
(b1h) en Newport (b1i). Aanvang 19.00 uur. 

o Op 16 maart vertrekken leerlingen van 3 vmbo naar Rovigo (I) voor hun uitwisselingsproject. 
o Het jaarlijkse eindexamengala wordt gehouden op donderdag 5 juni 2014 in Mondo Verde te Landgraaf. 
o De sectie scheikunde heeft deze week voor leerlingen en ouders van 3 havo een brief meegegeven met 

duidelijke uitleg over de mogelijkheid om voldoende studieresultaten voor dat vak te behalen. Met minder 
inzicht, maar met voldoende inzet, moet het mogelijk zijn een redelijke score te behalen. 

o Wiskunde B is een vak dat voor sommige leerlingen nadere uitleg vraagt. Daarom heeft de sectie wiskunde 
de leerlingen van 3 havo, die volgend jaar wiskunde B willen kiezen, de mogelijkheid gegeven om in een vijftal 
lessen kennis te maken met het vak. Zo kunnen leerlingen beter inschatten of dit vak voor hen geschikt is.  

o Ook de sectie Engels laat op 3 havo van zich horen. Hier werd de leerlingen een extra les over het toepassen 
van de verschillende tijden aangeboden. Uiteraard hebben daar heel veel leerlingen gebruik van gemaakt. 

 
Vakanties en vrije dagen 2013-2014 
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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