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Brugklassen TTO bezoeken Canterbury 
Tijdens de week voor Pasen waren Jeannette Bus, Linda 
Gulpen, Oscar van Roy en Ad Benders met 62 TTO-
brugklassers in Canterbury, Engeland. De reis in prima 
verlopen, mede dankzij de voortreffelijke voorbereidingen van 
Frans Hendriks en de inzet van de vier begeleiders, waarvoor 
hartelijk dank. De dagtrip naar London was een groot succes. 
De Engelse docenten van de Stafford School of English 
waren onder de indruk van het niveau van Engels van onze 
leerlingen. Ook waren zij enorm te spreken over het goede 
gedrag van al onze leerlingen. Na een lange en vermoeiende 
terugreis kwam het lange paasweekend goed van pas.  
 
Ad Benders 
 
Trappenrun 2018 
Heel veel leerlingen hebben op vrijdag 30 maart weer enthousiast meegedaan 
aan de trappenrun. Het geld werd opgehaald voor projecten in Zuid-Afrika van 
onze Xplore groep. Leerlingen hebben in totaal € 6663,- opgehaald die mooi 
besteed gaan worden in Afrika. 
 
Chapeau voor iedereen! Baie Dankie 
 
Gastles over de Islam in Nederland  
Het is woensdag 4 april en wederom mogen een 
aantal brugklassen een gastspreker 
verwelkomen in hun les levensbeschouwing. 
M’Bark Sabir kwam iets vertellen over de Islam 
in het algemeen en hoe het is om moslim te zijn 
in Nederland anno 2018. M’Bark Sabir is 
geboren in Marokko en op z’n negende naar 
Heerlen toe verhuisd. Momenteel is hij 
woonachtig in Venlo en docent op het Summa 
College in Eindhoven waar hij het vak 
“burgerschap” doceert. M’Bark Sabir is een 
goede bekende van collega Karim El-Hassouni. 
Karim heeft mij geholpen om een geschikt persoon te vinden voor deze gastles en mijn dank is dan ook groot. 
 
De leerlingen waren enthousiast en hoofdzakelijk geïnteresseerd in hele praktische zaken rondom de Islam. Kost 
al dat bidden (vijf keer per dag) niet enorm veel tijd en is het niet zwaar om tijdens de Ramadan de hele dag niet 
te mogen eten en drinken. Daarnaast werd er gesproken over de rol van de Islam in de Nederlandse 
samenleving en het feit dat veel Nederlanders het gevoel hebben dat onze samenleving polariseert. Hoe is het 
voor een moslim om het haat-zaaiende filmpje van de PVV te zien dat werd gebruikt voor de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen? Nederland heeft van oudsher een christelijke cultuur. Autochtone Nederlanders 
voelen zich soms bedreigd door de komst van de Islam in Nederland. Is deze angst gegrond? En welke positieve 
bijdrage kan de Islam leveren aan onze samenleving? 



Volgens M’Bark Sabir is het voor zowel moslims als niet-moslims belangrijk om een “olifantshuid” te creëren. Kies 
een levensovertuiging die bij jou past en trek je vervolgens niet te veel aan van wat anderen over jou zeggen en 
van jou vinden. De haatdragende geluiden van de PVV zijn zeker kwetsend, maar het is belangrijk om ze naast je 
neer te leggen en vooral te kijken naar de dingen die goed gaan in onze samenleving. M’Bark Sabir zegt 
hierover: “Door de vrijheid van godsdienst kan ik in Nederland op een prettige manier mijn geloof belijden. Zelfs 
beter dan in Marokko waar de mensen nog vaak heel traditioneel zijn in hun opvattingen. Hier ben ik dan ook erg 
dankbaar voor”. De dialoog is een belangrijk middel om Nederlanders weer nader tot elkaar te brengen. Door te 
zorgen dat mensen met elkaar in gesprek raken, kunnen vooroordelen worden weggenomen. Onbekend maakt 
immers onbemind. Volgens M’Bark Sabir is het belangrijk dat de moslims in Nederland door hun gedrag laten 
zien dat de Islam een ideologie van vrede nastreeft. We komen uiteindelijk tot de conclusie dat er geen slechte 
religies bestaan, wel onprettige mensen en veel verkeerde interpretaties. 
 
Davy Kölgen 
 
Girlsday 2018 
Donderdag 12 april was het zover. Girlsday 2018! Ieder 
jaar verheugen we ons weer enorm op deze dag waarop 
we ons met de meiden van het tweede leerjaar in de 
techniek gooien. Leerlingen konden dit jaar kiezen 
tussen drie verschillende workshops. Hieronder een 
verslag van alle drie de workshops: 
 
Cadac 
Rond de klok van negen beginnen de meisjes binnen te 
druppelen bij Cadac. We kregen eerst een uitleg over 
wat Cadac precies allemaal doet. De groep werd vervolgens opgesplitst in drie groepen, waarna ze drie 
verschillende activiteiten gingen doen. Een huisje bouwen met Kapla. Kennismaken met VR en AR door een bril 
op te zetten en verschillende beestjes in de ruimte te plaatsen. Een rondleiding door het Cadac lab waar een 3D 
printer, 3D scanner, een robot, een CNC freesmachine en een ‘slim’ bankje stonden. We sloten af met een 
Kahootquiz waarbij je een mooie pennenhouder kon winnen die gefreesd was tijdens de rondleiding. Ook kregen 
we een mooi aandenken dat in de 3D printer was gemaakt. Hierna kregen we nog wat te eten en te drinken en 
ging iedereen weer naar huis.  
 
Hogeschool Zuyd 
Op Hogeschool Zuyd werden verschillende onderdelen van techniek verkend in allerlei workshops. Zo zijn de 
meiden aan de slag gegaan met programmeren en werken met 3D printers maar hebben ze ook gezien dat er 
veel meer bij techniek komt kijken dan dit. Er zijn, met behulp van sensoren, hartslagen gemeten en spieren 
getest (iedereen was gelukkig in topconditie) en we hebben geleerd wat er allemaal komt kijken bij het 
vormgeven van de wereld waarin we leven. Al deze kleine workshops lieten zien hoe breed techniek is en hoe 
veel je er mee kan. Al was knuffelen met de robotzeehond misschien voor velen toch een hoogtepunt. 
 
Continium 
Na een gezamenlijke introductie werden de 56 meiden in twee groepen verdeeld. Er stond van alles op de 
planning: een quiz over duurzaamheid, het veilig lanceren van een ei, en een aantal mini-workshops om te testen 
hoe ‘spaceproof’ je bent. De meiden hebben enorm enthousiast gewerkt met geweldige resultaten als gevolg. Er 
gingen slechts 2 eieren kapot bij de lancering. 
 
Kortom: deze meiden zijn geschikt voor de techniek! 
 
 
 
 
 
 
 



Uitwisseling Rome voor 3 vmbo  
Vorige week hebben een 25-tal leerlingen uit Rome een week 
doorgebracht in Landgraaf. Op zaterdagochtend werden 
deze Romeinse leerlingen op de luchthaven van Brussel 
opgehaald met de bus door de leerlingen van Eijkhagen. Ze 
sliepen bij een leerling van 3 vmbo; dit waren uiteraard 
dezelfde leerlingen die zij in januari ontvingen in Rome. Het 
was een mooie en gezellige week, maar door het drukke 
programma af en toe ook vermoeiend. Het prachtige 
lenteweer vormde gelukkig voor een positieve impuls.  
 
Op maandag werd Maastricht bezocht en op dinsdag ging de 
bus naar Brussel. Woensdag gingen de Romeinse kinderen samen met hun “match” uit Landgraaf ongeveer 50 
meter onder de grond de mijnen van Blegny bekijken. Dit was voor de meesten een spannende ervaring. 
Donderdag werd onze hoofdstad bezocht per trein. In Amsterdam bezochten ze het Van Gogh Museum en stond 
er een rondvaart door de grachten op de planning.  
Vrijdag werd er emotioneel afscheid genomen. Het was merkbaar dat de groep in twee weken tijd naar elkaar toe 
was gegroeid en sommigen al echt een band met elkaar hadden opgebouwd door deze uitwisseling.  
 
Simone, Karin, Rik en Lennard kijken terug op een zeer geslaagde uitwisseling en hopen volgend jaar weer deze 
unieke ervaring aan te mogen bieden aan onze leerlingen van 3 vmbo. 
 
Laatste deel Erasmus+ project in Engeland 
Zondag 15 april vertrokken wij, Karim en Irene, naar 
Newport met het laatste groepje leerlingen. Onze leerlingen 
waren ondergebracht bij geweldige gastgezinnen. Van de 
gastgezinnen kregen wij complimenten over onze 
leerlingen, we mogen trots op onze leerlingen zijn. Het 
bezoek aan the Houses of Parliament was heel bijzonder. 
Strenge security: tassen mochten niet mee naar binnen en 
de controle ging net als op de luchthaven. Ook mochten we 
een kijkje nemen achter de schermen van Border Force op 
Stansted Airport. Valse paspoorten gezien, illegaal 
ingevoerde dieren en ander smokkelwaar. De mensen van 
de Border Force vertelden ons over hun werk, hun carrière 
en de mogelijkheden om bij Airport Stansted te werken. De laatste twee dagen kregen de leerlingen uitgebreid te 
zien en horen wat de mogelijkheden zijn in Cambridge als ‘international student’. Als laatste bij het farmaceutisch 
bedrijf AstraZeneca hadden onze leerlingen interessante ontmoetingen met jonge, internationale medewerkers, 
die vertelden hoe zij bij het bedrijf waren terecht gekomen. Een interessante, leerzame en vooral ook gezellige 
week! 
 
Irene de Wilde 
 
3 TTO naar Zaragoza 
Van 7 t/m 14 april waren beide 3 TTO klassen in Zaragoza voor 
het tweede deel van hun uitwisseling. We waren twee dagen op 
school, waar we ons vooral bezig hebben gehouden met 
opdrachten over de EU, een debat en allerlei sportactiviteiten. 
Daarnaast was er een rondleiding langs de hoogtepunten van 
Zaragoza en excursies naar Madrid en de Middeleeuwse stad 
Olite. 
 
Het was een hele volle, maar mooie week met een súper groep! 
 
Paloma Bergsma, Deborah Odita, Peter Peil, Kirsten Mingelers  



Europatag am Carolus Magnus Gymnasium 
Op woensdag 9 mei werd Eijkhagen wederom uitgenodigd door het 
Carlous Magnus Gymnasium, onze partnerschool in Übach 
Palenberg, om deel te nemen aan de jaarlijkse Europadag.  
 
Op deze dag vertegenwoordigen leerlingen in groepjes van vier de 
Europese landen door middel van het inrichten van een 
marktkraampje. Bij de kraampjes was allerlei informatie te vinden 
over onder andere de cultuur, geschiedenis en geografie van de 
landen. Ook werden heel wat hapjes en drankjes uitgedeeld en was 
er een enorme diversiteit aan muziek te horen. De sfeer was prima 
en iedereen was enthousiast.   
 
De leerlingen van Eijkhagen vertegenwoordigden de kraampjes van Nederland (Janne Smeets, Sally Majeed, 
Jennifer Jansen en Derija Vulic uit Etv3c) en België (Thomas Stevelmans, Nick Peulen, Alicia Alawerdjan en 
Caitlyn Huijnen uit Etv3d). De leerlingen hadden zich goed voorbereid en deden zeker niet onder voor de 
kraampjes van de andere landen. De Duitse leerlingen liepen vooral warm voor de Belgische frites, ter plaatse 
gebakken door (met name) masterchef Thomas.  
   
Aan het einde van de dag werd het project centraal afgesloten en vond de prijsuitreiking plaats. Voor de 
statistieken: Bulgarije ging er met de winst vandoor. Rusland en Denemarken behaalden respectievelijk de 
tweede en derde plaats. 
 
Na afloop van de projectdag werden de Nederlandse leerlingen nog getrakteerd op een ijsje in het centrum van 
Übach Palenberg. Hier werd, mede door het ontzettend goede weer, oprecht van genoten. Op woensdag 6 juni 
zullen enkele leerlingen van het Carlous Magnus Gymnasium een tegenbezoek brengen en Duitsland en Polen 
vertegenwoordigen op onze Europadag. We kijken nu al uit naar hun komst! 
 
Karin van Buren 
 
Econasium bezoekt havengebied Rotterdam 
Op dinsdag 15 mei heeft onze tweede groep 
Econasium-leerlingen (huidige klas 4 (t)vwo) een 
bezoek gebracht aan het havengebied in 
Rotterdam, in totaal een uitgestrekt terrein van 
circa 45 km.  
 
De excursie bestond uit drie delen. In de ochtend 
hebben we per bus een rondrit gemaakt over het chemie-terrein van Shell. De gids van het havengebied gaf de 
nodige tekst en uitleg over de wirwar van pijpleidingen. Vanwege strenge veiligheidsmaatregelen was het niet 
toegestaan om de bus te verlaten. 
 
Eenmaal terug op het kantoor van EIC mainport Rotterdam was er gelegenheid voor een lunch. Aansluitend 
hebben we m.b.v. de telefoon een virtuele tour gemaakt door het havengebied. In de middag hebben we een 
bezoek gebracht aan APM terminals. Dit bedrijf is deels verantwoordelijk voor de overslag (en opslag) van alle 
containers die per haven ons land in- en uitgaan. De leerlingen vonden het vooral indrukwekkend om te zien hoe 
een kraanmachinist de containers in een behoorlijk tempo uit- en inlaadt. 
 
Op de weg terug hebben we nog even een kijkje genomen op het strand van Rotterdam. Midden in een van onze 
grootste industriegebieden is er ruimschoots gelegenheid voor recreatie. Omstreeks 18.30 uur waren we goed en 
wel thuis. 
 



Creative Future 2018 
Vrijdag 25 mei heeft alweer de derde editie 
van Creative Future plaats gevonden. De 
kunsttentoonstelling met werken van 
leerlingen van alle leerjaren. Dit jaar was de 
tentoonstelling voor het eerst op school en 
kreeg daardoor net een andere uitstraling. 
Buiten alle indrukwekkende kunstwerken 
van vele getalenteerde leerlingen, stonden 
er ook een aantal legendes op het podium. 
Optredens van o.a. de bands Statesmen, 
maar ook onze eigen DJ Karim, Ed 
Scheeran en Frans Hendricks hebben een 
geweldige sfeer tijdens de avond 
gecreëerd. 
 
Dorien Roemermann en Brenda Kuijpers 
 
Europadag 2018 Eijkhagen 
Afgelopen woensdag 6 juni was het 
dan eindelijk zo ver, de jaarlijkse 
Europadag vond weer plaats. Na 
maanden van voorbereidend werk 
door leerlingen, vakdocenten en de 
organisatie begon de dag met een 
spetterende uitvoering van het 
Europees volkslied. Een grote groep 
leerlingen uit het eerste en tweede 
leerjaar bracht onder begeleiding van 
leerling Floor Boskamp en docenten 
Hub Scholten, Maurice Hendriks, 
Julien Alleleijn en Charles Steffan de 
Europese hymne uitstekend ten 
gehore.  
 
Hierna kon de Europadag natuurlijk niet meer stuk. Leerlingen uit 2 (t)vwo hebben gedurende de hele dag hun 
land zeer enthousiast vertegenwoordigd. Met meer dan 700 bezoekers was dit een aardige klus, maar iedereen 
wilde natuurlijk die felbegeerde eerste prijs veroveren. Om de bezoekers zover te krijgen dat ze op hun land 
zouden stemmen, hebben leerlingen van alles uit de kast gehaald. Van hele mooie flyers, PowerPoints, buttons, 
armbandjes, selfie wedstrijden tot lekker eten. Geen enkele moeite werd gespaard! Dit jaar hadden we zelfs een 
heuse DJ uit Oostenrijk op bezoek…. 
 
Uiteindelijk kon er toch maar echt één groep winnen en dit jaar viel de beurt aan de dames die België 
vertegenwoordigden. Laura Scheuermann, Laura Haan, Kathleen Scheidt en Sterre Knoben uit VW2B mogen in 
het najaar 4 dagen naar Italië. De groepjes van Luxemburg en Kroatië werden respectievelijk 2e en 3e. Zij kregen 
allen een lekkere pizza en ijsbon. Tot slot mag niet onbenoemd blijven dat alle leerlingen het goed gedaan 
hebben en als beloning een certificaat van deelname in ontvangst hebben mogen nemen. Iedereen nogmaals 
gefeliciteerd en tot volgend jaar! 
 
Jenny Sterk 
 
 
 
 
 



Eha2b meets Inda Gymnasium @ Fontys Sittard 
Volledig volgens schema arriveerde de bus met 42 leerlingen en vijf 
docenten op locatie Fontys in Sittard. Na een kort voorstelrondje van 
alle docenten, werd het programma besproken en toegelicht . 
 
De leerlingen werden in gemengde groepen (Ned-Du) verdeeld en 
gekoppeld aan één van de studenten van Fontys. Zodra de leerlingen 
op hun plek zaten werd er gestart met de eerste workshop “How to 
vlog”. Na deze workshop volgde er een kort pauze. Vervolgens gingen 
de leerlingen aan de slag binnen het Fontys-gebouw om te oefenen. 
Hierna werd het tijd om de opgedane ervaring in de praktijk te 
brengen. Elke student(e) ging met zijn/haar groepje de stad in om een 
eigen vlog te maken. De opdracht was om de bezienswaardigheden 
van Sittard op een originele manier onder de aandacht te brengen, dit 
ook met gebruikmaking van de Duitse en Nederlandse taal.  
 
Na de middagspauze werden de vlogs geëdit en beoordeeld. De beste drie werden geselecteerd en op een groot 
scherm getoond. Via stemkaarten werd de winnaar gekozen. De vijf leerlingen die zich winnaar mochten noemen 
werden met een grote meerderheid van stemmen gekozen en ontvingen een prijs. Luc, Seven, Renzo van 
Eijkhagen en Finn en Luisa van het Inda-Gymnasium waren de gelukkigen. Ook werd er een 2e prijs uitgereikt. 
Deze ging naar Niklas en Ben van het Inda-Gymnasium en Gianni, Senne en Zoë van het Eijkhagen.  
 
De dag werd afgesloten met een groot applaus en iedereen liep lachend richting de bus die wederom stipt op tijd 
klaar stond. 
 
De dag was een GROOT succes!! 
 
Dorien Roemermann 
 
Eha2c naar het Energeticon in Alsdorf 
Op donderdag 14 juni ging klas 
Eha2c naar Alsdorf. Daar zouden ze 
samen met Duitse leerlingen een 
rondleiding krijgen in het museum 
Energeticon en daarna gezamenlijk 
werken aan een klein project.  
 
De naam van het museum verklapt 
het eigenlijk al, het onderwerp dat 
centraal staat is ‘energie’. Een groot 
deel van het museum is gewijd aan 
de mijnbouw, want steen- en 
bruinkool is immers ontstaan door 
(zonne-)energie. De een-uur-durende 
rondleiding (uiteraard in het Duits!) 
ging over het ontstaan van steenkool 
en over de geschiedenis van de mijnen. Daarna mochten ze zich even uitleven in een ruimte waar allerlei 
spelletjes stonden die te maken hadden met het opwekken van energie. 
 
Toen werden er groepjes gemaakt waarbij de Nederlandse en Duitse leerlingen gemengd werden. Ze moesten 
een soort windmolentje maken. Twee leerlingen moesten werken aan de techniek, de andere twee leerlingen aan 
het design en de laatste twee moesten een pakkende slogan bedenken. In het begin verliep de samenwerking 
een beetje stroef (mevrouw, ze spreken geen Engels!), maar toen het ijs eenmaal gebroken was ging het steeds 
beter. De leerlingen kwamen erachter dat ze toch beter Duits kunnen spreken dan ze dachten en Google 
Translate hielp ook wel een beetje... 



Uiteindelijk werden alle windmolentjes gepresenteerd door de groepen (deels in het Duits en deels in het Engels) 
en er werd natuurlijk een winnaar uitgeroepen. 
 
Aan het eind van de dag zijn er ook nog telefoonnummers uitgewisseld tussen een paar Duitse heren en 
Nederlandse dames. Het internationaliseringsproject lijkt mij dus meer dan geslaagd! 
 
Lotte van Riet 
 
Tevredenheidenquête ouders 
In maart is alle ouders gevraagd een tevredenheidenquête in te vullen. De uitkomsten van de enquête zijn 
inmiddels verwerkt en een landelijke vergelijking is nu ook mogelijk. De enquêteresultaten kunnen worden 
vergeleken met ruim 500 andere scholen in Nederland. De stellingen waarop kon worden gereageerd zijn terug te 
vinden op de website ‘Scholen op de kaart’. Op deze site is overigens nog meer informatie te vinden over de 
kwaliteit van onze en alle andere scholen. 
 
De ouders geven onze school een 8,1.  Daarmee kunnen we ronduit tevreden zijn. Ook is het resultaat nog iets 
beter dan enquêteresultaten in de afgelopen jaren. Naast het geven van een beoordeling hebben ouders ook de 
gelegenheid gebruikt om ons verbetertips mee te mee te geven. Deze verbetertips zijn besproken met de Ouder 
Advies Raad en zullen waar nodig en mogelijk worden gebruikt om zaken in school aan te passen. Wij danken 
alle ouders voor de tijd die zij genomen hebben om de vragen te beantwoorden. 
 
Vakanties en vrije dagen 2018-2019 
Als laatste item het overzicht van vakanties en vrije dagen voor aankomend schooljaar. Uiteraard is het handig 
om te weten wanneer die vakanties vallen, zodat u daar met een mogelijke planning van een lang weekend of 
een vakantie rekening mee kunt houden. 

 Herfstvakantie zaterdag 13 t/m zondag 21 oktober 2018 

 Kerstvakantie zaterdag 22 december 2017 t/m zondag 6 januari 2019 

 Carnavalsvakantie zaterdag 2 t/m zondag 10 maart 2019 

 Meivakantie zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei 2019 

 Hemelvaart 30 en 31 mei 2019 

 Pinkstermaandag 10 juni 2019 

 Zomervakantie zaterdag 8 juli t/m zondag 18 augustus 2019 
 
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. 
 
 


