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In deze nieuwsbrief informeren we u graag over onderwijskundige zaken, activiteiten en nieuwtjes van onze 
school uit de afgelopen periode. Voor actueel nieuws kunt u altijd terecht op onze site: www.eijkhagen.nl. Mocht u 
vragen of tips hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief neem dan contact op met de redactie van deze 
nieuwsbrief: jjla.jongen@charlemagnecollege.nl. We wensen u en uw kind een hele fijne zomervakantie. 
 

Onderwijs 
 
Laptops op school 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij komend schooljaar in de brugklassen, de derde klassen en 
in de klassen 4h en 4(t)v gaan starten met laptops in de klas. De laptops worden gebruikt als aanvulling op de 
schoolboeken. Ouders van wie de kinderen na de zomer in de genoemde klassen zitten zijn in de afgelopen 
maanden door middel van folders, e-mails, de website en informatiebijeenkomsten geïnformeerd. We vragen 
ouders ervoor te zorgen dat hun kind een geschikte laptop mee naar school kan nemen. Ook zijn er 
mogelijkheden via een door school geselecteerd bedrijf desgewenst een laptop aan te schaffen. Alle details over 
het traject en de bestelmogelijkheden zijn op de website van school na te lezen onder het kopje ‘Actueel’. 
 
Het werken met de laptops zal in de komende drie jaar verder gaan ingroeien. In schooljaar 2020-2021 volgt de 
rest van de school, behalve 6(t)vwo. Deze laatste klas wordt in 2021-2022 toegevoegd. 
 
Enkele ouders van leerlingen in klassen die komend jaar nog niet starten met de laptops hebben gevraagd of ook 
zij voor hun kind een laptop kunnen bestellen voor gebruik thuis. Die mogelijkheid is er. Bestellen kan dan op 
dezelfde manier als die voor de andere ouders. Ook dit wordt nader beschreven op de website onder ‘Actueel’. 
 
Econasium 
De eerste lichting van het Econasium heeft alle 
resultaten binnen, diploma's worden uitgereikt, het 
Eijkhagen-avontuur zit erop, het is tijd om de vleugels uit 
te slaan! 
 
De afgelopen twee jaar hebben Chayenne Odenhoven, 
Nadia Arbinger, Willemijn Lenssen, Mauro Pinna, Ryan 
Doveren en Tijn Erens naast hun reguliere (tweetalige) 
programma ook nog de tijd gevonden om twee excursies 
te doen, twee lezingen op de universiteit te bezoeken, 
vier dagen colleges te volgen op de universiteit, drie 
simulaties te spelen, eenmaal te debatteren op de 
universiteit, deel te nemen aan een meeloopdag op de 
universiteit, een academische (tweede) profielwerkstuk te 
schrijven en natuurlijk nog een cursus statistiek goed af 
te sluiten. Een geweldige prestatie waarbij alle zes de 
leerlingen dan ook bijzonder trots mogen zijn op het 
certificaat dat zij hiervoor ontvangen. Er zijn een tweetal 
soorten certificaten: het certificate of attendance én het 
certificate of economic proficiency. Het eerste certificaat 
krijg je als je aan alle verplichte onderdelen hebt 
deelgenomen en een voldoende had voor de cursus 
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statistiek. Om recht te hebben op het certificate of economic proficiency moeten de leerlingen daarnaast de 
vakken wiskunde en economie en/of m&o met minimaal een zeven hebt afgesloten én minimaal een zeven 
hebben behaald voor hun profielwerkstuk. Nadia, Willemijn en Mauro hebben aan alle criteria voldaan. Zij 
ontvingen donderdag 27 juni op de universiteit van Tilburg dan ook hun certificate of economic proficiency. De 
landelijke groep die in januari 2017 samen met onze lichting begon bestond uit 245 leerlingen. Van deze groep 
hebben 143 leerlingen de eindstreep bereikt en 88 leerlingen hebben uiteindelijk samen met Nadia, Willemijn en 
Mauro het certificate of economic proficiency in ontvangst mogen nemen. We zijn als school dan ook zeer trots 
op hun prestatie! 
 
De afgelopen twee jaar zijn een bijzondere leerschool geweest voor een ieder die heeft deelgenomen aan het 
programma. Vol trots kijken we terug op een goede eerste lichting, en vol goede hoop kijken we vooruit naar de 
twee groepen die nu bezig zijn met hun voorbereidingen op deze certificaten. Op naar de volgende diploma-
uitreiking in Tilburg! 
 
HaCo 
Ook komend schooljaar staat het LOB-onderdeel HaCo (Havisten Competent) weer op het rooster van 3 en 4 
havo. Met name de voorbereiding op een passende profiel- en studiekeuze staat centraal tijdens deze lessen. 
Daarnaast neemt de training van vaardigheden en het oriënteren op de arbeidsmarkt d.m.v. een stage een 
belangrijke plek in binnen HaCo. 
 
In 5 havo worden de leerlingen meegenomen tijdens de Bedrijven Parkstad Carrousel in de mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt binnen onze regio. Meer informatie over het HaCo-programma van 3 en 4 havo volgt op de 
informatieavonden voor alle klassen. 
 
Anglia 
Dit schooljaar zijn we op onze school begonnen met het Anglia project. 
Leerlingen uit 2 havo werkten gedurende het hele schooljaar in één 
Anglia les per week aan de voorbereiding voor hun examen. We 
begonnen het jaar met een ‘placement test’, die aangaf op welk niveau 
leerlingen moesten werken. De examens werden op donderdag 23 en 
vrijdag 24 mei afgenomen en werden door de leerlingen als positief 
ervaren. In de zomervakantie hopen we de resultaten van Anglia binnen 
te krijgen en ontvangen leerlingen direct bericht over hun resultaat. 
 
Volgend schooljaar mag deze groep leerlingen in 3 havo verdergaan met 
Anglia. Daarnaast mogen leerlingen die afgelopen jaar geen Anglia 
hebben gevolgd, maar wel in 3 havo zitten, mogen ook nog deelnemen 
aan Anglia (zolang er ruimte is). In de tweede klas gaan we Anglia verder uitbreiden naar 2 vmbo en 2 vwo. Ook 
in deze klassen zijn er nog een aantal plekken over. Als er interesse is om in deze klassen aan te sluiten, dan 
kunt u een mailtje sturen naar de Anglia Coördinator van school, de heer Jongen 
(jjla.jongen@charlemagnecollege.nl).   
 

Onze school 
 
Nieuwbouw voor Eijkhagen? 
Eind mei konden wij u melden dat Het College van burgemeester en wethouders van Landgraaf gaat de 
mogelijkheden onderzoeken om nieuwbouw te realiseren voor Eijkhagen. 
 
Het gebouw van Eijkhagen dateert uit de jaren zeventig. Optisch is het gebouw nog in redelijke staat, maar 
technisch is het gebouw inmiddels toe aan een grondige renovatie. Op korte termijn moeten alle gevels worden 
vervangen en luchtbehandelingssystemen worden aangelegd. Te verwachten valt dat in de komende jaren ook 
andere zaken aan het gebouw ingrijpend moeten worden aangepakt. 
 
In de afgelopen maanden is hierover tussen de Gemeente Landgraaf en SVO|PL overleg gevoerd. Naar 
aanleiding van dat overleg hebben twee bouwadviesbureaus onderzoek gedaan om goed inzicht te krijgen in de 
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kwaliteit van het gebouw in relatie tot toekomstige noodzakelijke investeringen. De conclusie van beide bureaus 
is dat nieuwbouw aan te bevelen is boven renovatie. Renovatie zou de levensduur van het gebouw slechts 
beperkt kunnen verlengen, waardoor er geen voordeel is ten opzichte van nieuwbouw. Ook zou een nieuw 
gebouw duurzamer zijn en beter kunnen worden toegerust voor hedendaags onderwijs en ontwikkelingen in de 
toekomst. 
 
Het College van burgemeester en wethouders heeft op basis van de aanbevelingen van de onderzoeksbureaus 
besloten de mogelijkheden voor nieuwbouw van Eijkhagen nader te willen onderzoeken. 
 
Wij houden u op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. 
 
Informatie voor nieuwe leerlingen en voor onze huidige leerlingen 
In het nieuwe schooljaar starten we met 267 nieuwe brugklassers verdeeld over 11 brugklassen. Daarnaast zal er 
nog een kleinere groep leerlingen instromen in de overige leerjaren. 
 
Alle nieuwe leerlingen zullen in de vakantie een welkomstkaartje ontvangen met algemene informatie. Van onze 
huidige leerlingen vragen we om aan het einde van de vakantie de schoolsite goed in de gaten te houden; alle 
informatie over de start van het schooljaar is daar te vinden. 
 
We wensen alle nieuwkomers veel succes en plezier toe op Eijkhagen! 
 
Informatieavonden en kennismaking met de mentor 
Graag nodigen wij u hierbij uit voor de informatie- en kennismakingsavonden op school. Tijdens deze avond 
maakt u kennis met de (nieuwe) mentor van uw kind en tevens ontvangt u informatie. De avonden worden 
gehouden op school en starten om 19.30 uur. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! 
 

maandag 2 september 2019 Infoavond brugklassen (m.u.v. tto) 

dinsdag 3 september 2019 Infoavond 2 t/m 6 (t)vwo + brugklas tto 

woensdag 4 september 2019 Infoavond 2 t/m 5 havo 

donderdag 5 september 2019 Infoavond 2 t/m 4 vmbo-t 

 

Ouderparticipatie  
 
Contactouders  
De contactouders van onze school hebben op 16 mei de ontvangen signalen met betrekking tot een aantal 
gebeurtenissen gedeeld met de afdelingsleiders. 
 
De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u als bijlage aan het einde van deze nieuwsbrief. 
 
We zullen komend jaar de rol van de contactouder iets gaan aanpassen: we merken dat veel klassen geen 
contactouder hebben en tevens is er weinig feedback van de ouders richting contactouders. Aan de start van het 
nieuwe schooljaar ontvangt u informatie over de invulling van het, door ons zeer gewaardeerde, 
contactouderschap. 
 

Evenementen 
 
Europatag am Carolus Magnus Gymnasium 2019 
Op donderdag 9 mei was een afvaardiging van Eijkhagen aanwezig op het Carolus Magnus Gymnasium in 
Übach-Palenberg voor de viering van de jaarlijkse Europadag. De leerlingen vertegenwoordigden veel Europese 
landen door middel van het inrichten van een marktkraampje. Bij de kraampjes waren, naast een hoop informatie, 
heel wat lokale lekkernijen te krijgen. Als opwarmertje voor het songfestival van komende week, was er ook een 
enorme diversiteit aan muzikale klanken te horen. De sfeer was zeer gemoedelijk.  
 



De leerlingen van Eijkhagen vertegenwoordigden de 
kraampjes van Nederland (Demi Wetzels, Terry Jansen, 
Senna Bordin en Evie Cremers uit Etv3c en Etv3d) en 
België (Audrey Derikx, Julie Schaeps en Daria Busman uit 
Evw3a). Zij hadden erg hun best gedaan om, in 
samenwerking met enkele Duitse leerlingen, mooie 
marktkraampjes in te richten.  
 
In de middag werd het project gezamenlijk afgesloten 
door middel van een prijsuitreiking. Rusland ging er met 
de winst vandoor, Roemenië en Griekenland pakten de 
tweede en derde plaats. Na afloop van het project werden 
de Nederlandse leerlingen nog getrakteerd op een ijsje in 
het centrum van Übach-Palenberg.  
 
Op dinsdag 21 mei zullen enkele leerlingen van het Carolus Magnus Gymnasium een tegenbezoek brengen en 
Duitsland en Polen vertegenwoordigen op onze Europadag. Dat gaat vast en zeker ook een groot succes 
worden!   
 
LSD en GALA 
Tijdens de laatste schooldag werden leerlingen getrakteerd op een hamburger-lunch die in het zonnetje werd 
genuttigd. Tevens konden de leerlingen nog een ritje op de rodeo-stier wagen. Helaas hebben zich niet alle 
leerlingen aan de regels gehouden waardoor de dag enigszins verstoord werd wat leidde tot onrust en rommel. 
Dit zullen we komend schooljaar aanpakken door nog duidelijkere regels vooraf te communiceren. We willen er 
immers samen een fijne feestelijke dag van maken. 
 
Het galabal begon weer met een indrukwekkend defilé waarvoor grote belangstelling was. In een intieme setting 
werd binnen en buiten genoten van een drankje en werd de galakleding van iedereen bewonderd. Tijdens de 
optredens van verschillende Dj’s werden de hakken schoenen ingewisseld voor dansbare slippers die een enkele 
ouder op de valreep kwam brengen. Het was een onvergetelijk feest! 
 
Europadag 2019  
De Europadag is een jaarlijks 
terugkerend evenement 
waarin de leerlingen uit 2 
(t)vwo van Eijkhagen samen 
met acht leerlingen van het 
Carolus Magnus Gymnasium 
uit Übach- Palenberg een 
land uit Europa 
vertegenwoordigen op een 
landenmarkt bestaande uit 
een vijfentwintigtal 
marktkramen. Dit jaar heeft 
de Europadag plaatsgevonden op dinsdag 21 mei 2019. De Europadag is een bijzonder leerzaam project waarin 
de leerlingen vakoverstijgend samenwerken op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, kunst, Engelse taal, 
communicatieve vaardigheden en presentatie vaardigheden. Zo wordt er bij het vak aardrijkskunde een 
vakantiebrochure ontworpen, bij het vak geschiedenis een PowerPoint gemaakt en bij het vak beeldende vorming 
wordt er gekeken naar het ontwerp van de marktkraam. Uiteindelijk resulteert dit in een Aula vol met 
marktkraampjes met brochures, vlaggen, hapjes, drankjes en enthousiaste leerlingen die hun land zo goed 
mogelijk proberen te vertegenwoordigen terwijl alle leerlingen van de onderbouw langskomen om hen 
Engelstalige vragen te stellen. Aan de hand van verschillende jureringen komt er dan uiteindelijk ook een winnaar 
uit.  
 



Dit jaar is de Europadag gewonnen door Indy Taidouch, Karolina Grobelska, Estelle Dammer en Emma Vliegen 
uit Evw2a. Zij vertegenwoordigden Italië en hebben als prijs een gezellig dagje Amsterdam gewonnen, nogmaals 
van harte gefeliciteerd! 
 
Internationaliseringsproject in Roermond 
In samenwerking met de Fontys Lerarenopleiding uit Sittard en de Duitse partnerschool het Clara-Schumann-
Gymnasium uit Viersen namen de leerlingen van Eha2a op donderdag 13 juni deel aan een 
internationaliseringsproject in Roermond. Het doel dat hierbij centraal stond was het ontdekken van de stad 
Roermond als ook het vergroten van de interculturele competentie van de leerlingen. Een belangrijk uitgangspunt 
van het project was het hanteren van het doeltaal-voertaalprincipe. Concreet hield dit in dat de Duitse leerlingen 
met name Nederlands probeerden te spreken en de Nederlandse leerlingen Duits.  
 
De dag startte in het Designer Outlet waarbij de leerlingen in groepjes onder begeleiding van studenten 
willekeurige voorbijgangers dienden te bevragen. Veel tijd om te shoppen was er niet, want de speurtocht door de 
stad begon al snel. De leerlingen legden een behoorlijke wandeltocht af en ontdekten de stad met haar 
historische en hedendaagse trekpleisters. In de stad verzamelden de leerlingen verschillende knipsels voor de 
eindopdracht: een reclameposter over Roermond ontwerpen. Aan het eind van de dag vond de prijsuitreiking 
voor de beste poster plaats.     
 
De leerlingen hebben op een speelse en creatieve wijze met elkaar kennis gemaakt en zijn meer te weten 
gekomen wat de stad Roermond allemaal te bieden heeft. Al met al was het een leuke en gezellige dag om op 
terug te blikken!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vakanties en vrije dagen 2019-2020 
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. 

 Herfstvakantie zaterdag 12 t/m zondag 20 oktober 2019 

 Kerstvakantie zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020 

 Carnavalsvakantie zaterdag 22 t/m zondag 1 maart 2020 

 Voorjaarsvakantie zaterdag 18 april t/m zondag 3 mei 2020 

 Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020 

 Hemelvaart 21 en 22 mei 2019 

 Pinkstermaandag 1 juni 2020 

 Zomervakantie zaterdag 11 juli t/m zondag 23 augustus 2020 
 
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. 
 
 

 
  



Bijlages 
 
Verslag bijeenkomst contactouders 
 

Verslag bijeenkomst contactouders 16 mei 2019: Onderwerpen en feedback. 
Toetsweek Kerst 
Rondom de toetsweek wordt er aangeven dat het van belang is dat de stof en het rooster in SOM 
zichtbaar zijn. Er wordt gevraagd goed te kijken naar combinaties van vakken. Het is fijn dat de 
toetsweek voor de vakantie is. 

Kerstactie/mentoractiviteit 
De volgende aandachtspunten worden benoemd: 
*Proberen geen verschil te maken voor de leerlingen, de diversiteit t.a.v. invulling is groot. 
*Zet de mentor in voor deze activiteiten, leerlingen hechten hier waarde aan. 

Ouderavond 
De contactouders geven aan dat de ouderavond van groot belang is voor ouders, ook als de 
leerling er goed voorstaat. 
Sommige mentoren sturen een positieve voortgangsmail: dit wordt door ouders zeer 
gewaardeerd. 

Excursies 
*Graag meer uitwisselingen/excursies voor VMBO-T. 
*Naar aanleiding van de zeer geslaagde Girls-day rijst de vraag: is Boys-day ook mogelijk? 
*De reizen naar Keulen, Zaragossa en Parijs waren positief. Er is echter veel lesuitval tijdens 
reisweken. Dit graag per mail met ouders communiceren! De Rome -reis kent een druk 
programma en er wordt opgemerkt dat het fijn zou zijn wanneer er, eenmaal terug op school, 
rekening gehouden wordt met de leerlingen die op reis zijn geweest. 
*Uitstapje naar bibliotheek is goed bevallen. 

Toetsweek carnaval 
*Te dicht op de vakantie (komt door jaarindeling, is soms weinig aan te doen omdat de periodes 
gelijkmatig verdeeld dienen te worden). 

Examentraining 
*Positief. 

Cito-toetsen 
*Positief dat er metingen worden uitgevoerd. 
*Leerlingen mopperen hierover, ze zien het nut er niet van in. 
*Cito is belangrijk onderdeel: maakt deel uit van de norm. 
*Alle ouders zijn geïnformeerd via mail en site. 

Onderzoeks-vaardigheden 
*Positief 

Pakketkeuze 
*Er is behoefte aan uitleg van de afzonderlijke vakken. 

Infoavond gymnasium 
*Graag meer inhoudelijke informatie. 

Overig 
*Er komen weinig reacties van ouders. 
*De items waar feedback op wordt gevraagd moeten duidelijker geformuleerd worden. 
*Complimenten voor organisatie toetsweek voor leerlingen met faciliteiten. 
*Sommige cijfers verschijnen pas laat op SOM. 
*Wat is het beleid van telefoonhotel? (Docent bepaalt.) 
*Eijkhagen schetst reëel beeld tijdens infoavonden. 
*Graag blijven communiceren met ouders over onderwerpen zoals b.v. Laatste School Dag. 

 


