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Bij deze nieuwsbrief... 
De vijfde ‘Nieuwsbrief Ouders’ van dit schooljaar met een aantal mededelingen die voor u als ouders van belang kunnen zijn. 
Zo beginnen de eindexamenkandidaten van havo op maandag 12 mei om 09.00 uur met hun eerste examen. In een drie uur 
durende zitting staat Kunst BV op het programma, terwijl 35 M&O’ers zich in de middaguren de tanden op hún examen 
mogen stukbijten. Alle leerlingen van vwo gaan op die dag van 13.30-16.30 uur de confrontatie met Nederlands aan. 
Het vmbo begint pas op dinsdag 13 mei met beeldende vakken en nask2. 
 
De leerlingen van de examenklassen hebben afgelopen dinsdag tijdens de exameninstructie het boekje Examen 2014 van 
hun afdelingsleider gekregen. Daarnaast hebben zij die dag ook digitale informatie van de TalentenAcademie van SVO|PL in 
hun mailbox ontvangen. Kijk daar als ouders s.v.p. eens naar.  
Op die TalentenAcademie is ook dit jaar weer een actueel examenboekje vol met tips, tricks & links voor de 
eindexamenkandidaten vwo, havo en vmbo ontwikkeld, dat inmiddels al op diverse onderwijssites en via social media ook 
buiten SVO|PL wordt gebruikt en aanbevolen. Ook is er een Facebook-pagina aan gekoppeld, waarop dagelijks nieuwe 
examentips worden geplaatst. Ga naar de online-link in het expertisecentrum of klik op 
http://www.svopl.nl/sites/svopl.nl/files/E-book%20examen%202014.pdf  
 
Maar eerst is het ‘meivakantie’. Natuurlijk voor de examenkandidaten de vakantie bij uitstek om nog eens de 
spreekwoordelijke puntjes op de i te zetten. De rest van de leerlingen van onze school zal natuurlijk voor rust en ontspanning 
kiezen. Thuis, of elders. Belangrijk is dat ook zij de accu weer hebben opgeladen als de laatste fase van dit schooljaar voor 
hen gaat beginnen. 

 
Sara Chardon wint publieksprijs Junior Speaking Competition  
Op 16 april reisde een delegatie van onze school naar Amersfoort. Daar vond de nationale finale van de Junior Speaking 

Competition plaats.  
Sara Chardon, leerlinge van klas v3d, vertegenwoordigde onze school. 
En dat deed ze fantastisch! Het onderwerp van haar speech was het idee 
‘hoe humor de grenzen tussen mensen kon laten verdwijnen’. 
Ze wist op geniale wijze de zaal te veroveren en dat bleek ook wel bij de 
uitslag, want Sara won de publieksprijs. Ze had bijna dubbel zoveel 
stemmen als de nummer twee. 
Goed gedaan, Sara! Het moet een geweldige ervaring voor je zijn. 
 
On 16 April, a school 
delegation travelled to 
Amersfoort, where the 
national finals of the 
Junior Speaking 
Competition were 
held. Sara Chardon 

from v3d represented our 
school and she performed 
marvellously! The title of her speech was: Humour 
and Fun, and it focused on how humour can destroy cultural borders. 
She conquered the audience immediately. This was clear when the 
results were announced. Sara got the audience award and gathered almost 
twice as many votes as the runner up. 
Well done, Sara. This must have been a great experience for you. 
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Sponsortocht voor Xplore 
Circa €  5000,- is afgelopen vrijdag tijdens de sponsortocht in het kader van Xplore Thailand – Cambodja 2014 opgehaald. 
Een formidabel bedrag (tweehonderd euro meer dan vorig jaar), waarvoor het team van Xplore iedereen hartelijk bedankt.   
Al dit geld zal rechtstreeks naar de goede doelen in Thailand en Cambodja gaan. Dat zijn het ‘House of Grace’, een 
weeshuis in Chantaburi in de kustregio van Thailand. Er wonen 75 kinderen, die elders naar school gaan. Meer dan de helft 
van de kinderen is besmet met het Hiv-virus. Het sponsorgeld wordt ingezet om het weeshuis op te knappen en 
de leefomstandigheden van de kinderen te verbeteren.  
Verder heeft ook het weeshuis in Phnom Penh in Cambodja een grote opknapbeurt nodig en dat weeshuis heeft ook nog 
eens een groot tekort aan meubilair. Een deel van het ingezamelde geld wordt daarvoor aangewend. 
 
De leerlingen die het meeste sponsorgeld hebben opgehaald zijn: 
Onderbouw:  Michel Wijker uit tvwo3. Hij mag dit schooljaar gratis mee naar Phantasialand. 
Bovenbouw:  Sanne Voncken uit vwo4. Zij krijgt volgend schooljaar een gratis dagtocht naar Parijs of Londen 

aangeboden. 
 

Afval op één hoop is niet best ... voortaan scheiden we plastic van de rest! 
Na de ‘warme’ truiendag (wat was het die dag warm!) staat op het gebied van duurzaamheid 
het scheiden van plastic afval als volgende op de planning. Vanaf 12 mei gaat dit van start. In 
het gebouw hangen inmiddels op diverse plaatsen posters. Aan de mentoren is gevraagd om 
hun klas er ook nog eens op te wijzen! In de kantines komen naast de reguliere afvalbakken 
feloranje plastic bakken voor plastic afval te staan. Daarnaast komt er ook nog een aparte 
container op het schoolterrein te staan voor alle plastic hero-afvalzakken.  
De vraag aan collega’s is om hier tijdens de pauzesurveillance extra op letten, zodat het plastic 
ook in de daarvoor bestemde afvalbak belandt. Misschien kan er zelfs met emmers langs de 
tafels worden gegaan om het plastic op te halen, zodat er in het begin nadrukkelijk aandacht 
aan wordt besteed.  
Britt Westheim uit tvw4b en docente Nathalie Crapanzano, de beide duurzaamheids-
ambassadrices, spreken de hoop uit dat het een succes zal gaan worden.  

 
Oriëntatie in de zorg 
Op donderdag 5 juni 2014 brengen de tweedejaars leerlingen van het vmbo-t een bezoek aan de 
Zorgacademie Parkstad en aan Sevagram. De leerlingen kunnen hier dan d.m.v. een beroepenparcours kennismaken met 
diverse beroepen in de zorg. Er zal onder meer aandacht zijn voor de nieuwe opleiding Zorgtechniek, een combinatie van 
zorg en technische snufjes. De leerlingen starten om 09.30 uur óf bij Sevagram óf bij de Zorgacademie. Rond 11.30 uur 
wordt er geluncht en na de lunch wisselen de leerlingen van locatie. Uiteraard vervallen die dag voor de leerlingen de 
reguliere lessen. Het exacte rooster volgt te zijner tijd. 
 

Avond der Muzen 
In de afgelopen periode hebben we een cultureel hoogtepunt mogen meemaken. De eerste muzeavond, was een 
onvergetelijke avond. Een nieuwe traditie is geboren. Wat een talenten hebben we in huis! We kunnen niet wachten op het 
vervolg volgend schooljaar. 
 

Laatste schooldag examenkandidaten 
Na een drie uur durende examentraining, gevolgd door de exameninstructie, konden de examenkandidaten op dinsdag 22 
april genieten van hún laatste schooldag. Een stormbaan, de Sumoworstelaars, de barbecue waar de leerlingen door de 
docenten op hun wenken bediend werden en muziek van docent en discjockey Karim Elhassouni stonden garant voor een 
spetterende afsluiting van de periode op Eijkhagen. De officieuze wel te verstaan, want de officiële afsluiting vindt, zoals u 
ongetwijfeld weet, pas tijdens de diploma-uitreiking plaats.  
Voor een uitgebreide fotoimpressie van die laatste schooldag kunt u op de website terecht. 

 



Bezoek ZAB Aachen (Zukunft, Arbeit und Beruf) 
De leerlingen van 3 vmbo-t gaan op donderdag 5 juni naar de ZAB-

beurs in Aken (vertrek 08.30 uur). Onderstaand een stukje uit het 
begeleidend schrijven dat we van de organisatie ontvingen: 
 
‘Die Messe ZAB Aachen ist die Berufs- und Studienmesse der 
Berufskollegs der Städte Region Aachen. 
Zahlreiche regionale Unternehmen, Schulen und Hochschulen 
präsentieren sich auf der ZAB Messe Aachen und informieren 
rund um die Themen Ausbildung und Berufswahl. Besucher 
haben somit die Möglichkeit, mit potenziellen Arbeitgebern in 
direkten Kontakt zu treten und sich über die Möglichkeiten zu 
informieren. 
Verschiedene Bewerbungstipps, eine Ausbildungsplatzbörse, 
sowie Workshops und Vorträge rund um Ausbildung und 
Berufswahl runden das Angebotsspektrum der Aachener ZAB 
Messe ab’. 

 
Kortom, een interessante beurs waar veel te zien is over opleidingen 

en beroepen. Leerlingen maken er tussen 09.00 en 10.30 uur kennis met (ambachtelijke) beroepen en met het Duitse leren 
en werken. De voorbereidingsopdracht en de opdrachten die op de beurs gemaakt moeten worden, krijgen de leerlingen via 
de mail. De mentoren zullen aan deze opdrachten tijdens de mentorles aandacht besteden. 
Vanaf het vierde uur gaan de lessen gewoon weer door.  

 
MOG-beoordeling 
Zoals u in de vorige ‘Nieuwsbrief Ouders’ heeft kunnen lezen, is op de bovenbouw vwo inmiddels een begin gemaakt met de 
MOG-beoordeling (staat voor Motivatie, Organisatie en Gedrag). Er is geconstateerd, dat dit positieve invloed heeft op de 
motivatie van leerlingen. Ze willen graag een GOED ontvangen en hebben een actievere en positievere houding in de klas. 
Verder kreeg de mentor en de (voor)vergadering een duidelijk beeld over de leerlingen. De conclusie is dat de afdeling vwo-
bovenbouw dit zeker als een positieve ontwikkeling ziet. Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening. Heeft u een 
mening over de MOG-beoordeling die u met ons wilt delen? Stuur dan s.v.p. een mail met uw toelichting naar 
cme.beaumont-peters@charlemagnecollege.nl. Bij voorbaat dank! 
 
Voor alle duidelijkheid volgt hieronder nog een keer de uitleg van de MOG-beoordeling. 
- 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. 

 

Absentieprocedure 
We willen nogmaals de absentieprocedure onder uw aandacht brengen. We merken helaas dat deze nog niet in alle 
gevallen wordt opgevolgd.  
 
● Afmelden voor PTD-toets in toetsweek 
               ↓ 
                Melden vooraf door ouders bij zowel: 

- meldpunt : telefonisch; 
- alsook bij afdelingsleider (schriftelijk binnen 48 uur). 

 
Juiste afmelding = inhaalwerk tijdens inhaalmoment (herkansingen alleen nog voor levensbeschouwing en maatschappijleer 
aan het einde van het schooljaar). Onjuiste afmelding: 1.0. 
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●  Afmelden bij ziekte 
Leerling wordt voorafgaand aan de lessen telefonisch bij het meldpunt afgemeld. Is de leerling na het weekend nog 
niet hersteld, moet er opnieuw een ziekmelding plaatsvinden. 
Bij terugkomst op school een absentiebriefje inleveren. 
Is een leerling ongeoorloofd afwezig, dan volgt een melding naar de ouders  vrijdag negende uur nablijven en 
melding leerplichtambtenaar. 

 
●       Verlofaanvraag 

De verlofaanvraag dient geruime tijd voorafgaand aan het verlof bij de afdelingsleider ingediend te worden. 
Voor theorie-examens en tussentijdse toetsen van het rijexamen wordt geen verlof verleend op toetsmomenten, 
die vanaf begin van het schooljaar vaststaan. 

 

Aanmelding HBO en WO vóór 1 mei!  
Eindexamenleerlingen die gaan studeren aan het HBO of WO moeten zich vóór 1 mei bij de studie van hun keuze 
aanmelden. Hoe de leerlingen zich moeten aanmelden, leest u in het volgende stappenplan ‘Inschrijven voor een 
vervolgopleiding via studielink’  
Aanmelding vóór 1 mei betekent dat uw zoon/dochter recht heeft op een studiekeuzecheck en ook recht heeft op toelating 
tot een andere studie (toelatingsrecht). Voor een opleiding met een numerus fixus is de uiterste aanmelddatum 15 mei. Als 
een student hiervoor wordt uitgeloot, behoudt hij zijn toelatingsrecht alleen als hij zich vóór 1 mei heeft aangemeld. 
Gaat uw kind naar het MBO, dan moet hij/zij zich rechtstreeks bij het ROC (Arcus, Leeuwenborgh, Citaverde of Gilde) 
aanmelden.  
Meer informatie over studiekeuze, geldzaken en ‘op kamers gaan’ vindt u op Startstuderen.nl 
 

Oorlogskinderen Unicef 
Docent natuurkunde Han Rutten was op donderdag 10 april op B.S. Gravenrode in Schaesberg en 
op vrijdag 11 april op B.S. de Blokkenberg in Kerkrade te gast. Daar las hij in het kader van het 
project Oorlogskinderen van Unicef samen met collega-acteur Annelies Spliethof in de groepen 7 
en 8 een verhaal van Peter van den Hurk voor. Een aangrijpend verhaal over kinderen, die tijdens 
WO II in Zuid-Limburg woonden.  
Het project Oorlogskinderen is opgezet door het regionaal team van Unicef in Kerkrade en is een 
initiatief van Kerkradenaar Frans Kreijen.  
Naast de beide acteurs bezoeken ook mensen die de oorlog als kind hebben meegemaakt 
middelbare scholen om hun persoonlijke herinneringen te vertellen. Aan het project doen vier 
middelbare en achttien basisscholen mee. 
Het is in september 70 jaar geleden dat Limburg is bevrijd van de Duitse bezetting en dat wil Unicef gedenken. De 
organisatie wil kinderen bewust maken van het feit, dat er nog altijd oorlogskinderen zijn. Niet alleen van toen, ook nu nog. 
Zoals Han Rutten het heel goed verwoordde, dat hij nu beseft dat de kinderen uit bijvoorbeeld Kosovo en Iran die hij op 
school in zijn klas heeft zitten, heel wat hebben meegemaakt. 
In de week voorafgaand aan 14 september zullen voormalige oorlogsslachtoffers hun verhaal komen doen in de onderbouw. 
Op zondag 14 september eindigt het project met een tentoonstelling op Rolduc en op enkele andere plaatsen in Parkstad. 
Deze tentoonstelling zal overigens geopend worden door minister Frans Timmermans. 
 

Puntsgewijs 
• De leerlingen van 2 vmbo-t hebben een definitieve keuze gemaakt tussen het vak Frans of natuurkunde. Naar  

aanleiding van het huidige cijfer kan de keuze nog worden aangepast. 
• De leerlingen van 3 vmbo-t hebben een sectorkeuze gemaakt. Ook hier kan die keuze met behaalde 

resultaten op de achtergrond nog worden aangepast. 
• Op vrijdag 6 juni vallen de lessen na het vierde uur i.v.m. de personeelsdag uit. 
• De huiswerkbegeleiding van de schakelklassen is afgelopen. De leerlingen zullen in de laatste periode zelf in 

staat moeten zijn om hun agenda nauwkeurig in te vullen, het huiswerk te plannen en te maken. 
• De afdeling VWO heeft onlangs een studiemiddag gehad over het thema ‘differentiëren in de klas’. Een 

inspirerende middag waar we zeker verder mee aan de slag zullen gaan. 
 

Jaarplanning tot eind van schooljaar 
 

maandag 5 mei 2014 bevrijdingsdag 

  IB-examen ochtend (paper 1) 

dinsdag 6 mei 2014 IB-examen middag (paper 2) 
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woensdag 7 mei 2014   

donderdag 8 mei 2014   

vrijdag 9 mei 2014   

zaterdag 10 mei 2014   

zondag 11 mei 2014 week 34 uitwisseling bk-tto NEWPORT 

maandag 12 mei 2014 start CE 

dinsdag 13 mei 2014   

woensdag 14 mei 2014   

donderdag 15 mei 2014   

vrijdag 16 mei 2014   

zaterdag 17 mei 2014   

zondag 18 mei 2014   

maandag 19 mei 2014 Parents Council 

dinsdag 20 mei 2014   

woensdag 21 mei 2014 brugklas:  Scholieren Atletiektoernooi Parkstad 

  Pupils Council 

donderdag 22 mei 2014 Euregiocup softbal (BC) 

vrijdag 23 mei 2014   

zaterdag 24 mei 2014   

zondag 25 mei 2014   

maandag 26 mei 2014   

dinsdag 27 mei 2014   

woensdag 28 mei 2014 activiteitendag voor alle leerlingen (50 jaar Eijkhagen) 

donderdag 29 mei 2014 Hemelvaartsdag 

vrijdag 30 mei 2014 vrije dag 

zaterdag 31 mei 2014   

zondag 1 juni 2014 week 37: NEWPORT bezoekt CMC ( bk tto) 

maandag 2 juni 2014   

dinsdag 3 juni 2014 SMO 13.30 uur 

woensdag 4 juni 2014   

donderdag 5 juni 2014   

vrijdag 6 juni 2014 Euregiocup handbal ( Oirsbeek) 

zaterdag 7 juni 2014   

zondag 8 juni 2014   

maandag 9 juni 2014 2e pinksterdag 

dinsdag 10 juni 2014 mentorenoverleg 

woensdag 11 juni 2014 uitslag CSE1 vmbo 

donderdag 12 juni 2014 uitslag CSE 1 havo + vwo 

vrijdag 13 juni 2014   

zaterdag 14 juni 2014   

zondag 15 juni 2014   

maandag 16 juni 2014 CSE2 vmbo 



dinsdag 17 juni 2014 CSE2 vmbo + havo + vwo 

woensdag 18 juni 2014 CSE2 havo + vwo 

  kennismakingsmiddag nieuwe brugklassen 

donderdag 19 juni 2014 4 tvwo: infoavond internationale stage  

vrijdag 20 juni 2014   

zaterdag 21 juni 2014   

zondag 22 juni 2014   

maandag 23 juni 2014   

dinsdag 24 juni 2014 bovenbouw studieverlof na 4e uur 

  zesde afdelingsvergadering 

woensdag 25 juni 2014 uitslag CSE2 

  start toetsweek bovenbouw 

donderdag 26 juni 2014 diploma-uitreiking vmbo-t 19.30 uur 

vrijdag 27 juni 2014 start toetsweek onderbouw 

  diploma-uitreiking vwo: 16.00 uur; havo: 19.30 uur. 

zaterdag 28 juni 2014   

zondag 29 juni 2014   

maandag 30 juni 2014 13.15: inzien cijfers SE-vakken vóór-examenklassen 

  
15.00: deadline inschrijving herexamen SE-vakken  
vóór-examenklassen havo + (t)vwo 

dinsdag 1 juli 2014   

woensdag 2 juli 2014   

donderdag 3 juli 2014 laatste toetsdag alle klassen 

vrijdag 4 juli 2014 inhaaldag 

  10.30: herexamen SE-vakken vóór-examenklassen 

zaterdag 5 juli 2014   

zondag 6 juli 2014   

maandag 7 juli 2014 
09.00: inzien toetsen + inzien herexamen SE-vakken  
vóór-examenklassen 

  10.00: alle cijfers in SOM 

  ‘s middags: voorvergadering afdelingsleider met mentoren 

  AC: Phantasialand 

dinsdag 8 juli 2014 overgangsvergaderingen 

woensdag 9 juli 2014 overgangsvergaderingen 

donderdag 10 juli 2014 overgangsvergadering ( tot 13.00 uur) 

  14.00 uur: samenstellen nieuwe klassen mentoren onderbouw 

vrijdag 11 juli 2014 08.30: revisievergadering 

  10.00: rapport uitdelen 

  11.00: uitreiken 'pluim’ 

  12.00: afsluiten schooljaar personeel 

    

zaterdag 12 juli 2014 start zomervakantie t/m 22 augustus 


