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Bij deze nieuwsbrief…. 
Na de intropagina met foto’s van gevels van huizen van geslaagden ziet u de vijfde en laatste ‘Nieuwsbrief 
Ouders’ van dit schooljaar, verschijnend op de vrijdag van de op één na laatste week van het schooljaar.  
Een schooljaar dat minder lang dan de vorige schooljaren heeft geduurd, omdat we als regio Zuid langzaam 
maar zeker weer naar voren schuiven. Dit jaar zijn we met onze zomervakantie als tweede aan de beurt; volgend 
schooljaar zullen we zelfs als eerste aan de langste pauze van het schooljaar mogen beginnen. In het overzicht 
‘Vakanties en vrije dagen' kunt u zien wanneer dat – net als alle andere vakantie en vrije dagen – precies is.  
De komende weken staan echter voor iedereen in het teken van ontspanning. Lekker relaxen, bezinnen, accu 
opladen. Goed om eens een pas op de plaats te maken. En daar leent zich een zomervakantie uitstekend voor. 
Thuis of buitenshuis; dichtbij of ver weg, zalig nietsdoen of juist héél veel. Het maakt niets uit. Iedereen geeft een 
eigen invulling aan het fenomeen zomervakantie. Geniet ervan, zodat iedereen – leerling én ouders - met een 
‘leeg hoofd’ aan de volgende fase kan beginnen 
In deze Nieuwsbrief Ouders 5 ziet u opnieuw dat we een bruisende school zijn. Hetgeen u verderop allemaal kunt 
lezen, is lang niet alles wat er op school gebeurt; het is slechts een bloemlezing. Mocht u op bepaalde dingen 
willen reageren, kan dat natuurlijk altijd. De afdelingsleider van uw kind is voor wat betreft deze Nieuwsbrief 
Ouders 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.  
 
Examenresultaten  
Als school mogen we dit jaar zeker niet mopperen over de examenresultaten. Nadat de eerste resultaten op 
donderdag 16 juni waren binnengekomen, bleek dat we niet mochten klagen. Toen al hoge slagingspercentages, 
die na de herexamens op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 juni alleen maar hoger zijn geworden. 
Voorwaar een prima resultaat. Hieronder in schema de verrichtingen van de eindexamenkandidaten.  

Afdeling Geslaagd (percentage) 

vmbo 79 leerlingen (96%) 

havo 101 leerlingen (89%) 

vwo 68 leerlingen (96%) 

 
De feestelijke diploma-uitreikingen hebben inmiddels op woensdag 4 juli (vwo), donderdag 5 juli (vmbo-t) en 
vrijdag 6 juli (havo) plaatsgevonden. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
             
 

 
 
 
 
 

 



Vier jaar excellentiebevordering op Eijkhagen: diversiteit in plusprogramma’s 
Het onderwerp ‘talentontwikkeling’ staat al sinds enkele jaren in de spotlight in het onderwijs: van plus-klassen in 

het primaire onderwijs tot en met het Sirius-programma op de 
universiteit. Portfoliovorming staat tegenwoordig centraal bij 
toegang krijgen tot ambitieuze studies en in de arbeidsmarkt. 
Sinds vier jaar hebben tientallen leerlingen op Eijkhagen 
deelgenomen aan een individueel excellentieproject, waarvoor 
zij lessen mochten skippen. Hiermee is gezocht naar het 
vormgeven van ‘onderwijs op maat’. Deze deelnemers zijn op 
basis van hun 
cognitieve 
begaafdheid 
geselecteerd 

en lieten blijken meer uitdaging aan te kunnen. Sommige van 
deze leerlingen waren cum laude bevorderd, andere leerlingen 
konden gewoon extra tijd investeren in iets dat ze leuk vonden. 
(Hoog)begaafde leerlingen daarentegen hebben middels hun 
hoge cognitieve vermogens het vermogen om excellente 
prestaties te behalen of ongewone en creatieve oplossingen te 
bedenken voor complexe problematiek. Het risico dat zij lopen 
als zij niet voldoende uitgedaagd worden en in hun leerproces te 

weinig autonomie ervaren, is het ongemotiveerd raken 
voor schoolse vakken met (absoluut) onderpresteren als 
gevolg. Met dit gegeven in het achterhoofd zou je dus 
ook bewust moeten kijken naar onderpresteerders die 
‘passend onderwijs’ nodig hebben. Namelijk, als 2% van 
de bevolking hoogbegaafd zou zijn, dan hebben we op 
Eijkhagen toch zeker te maken met een totaal aantal 
leerlingen van een gevuld klaslokaal!  
 Het resultaat van de diverse plusprojecten hebben 
leerlingen op Eijkhagen inmiddels in hun e-portfolio 
kunnen toevoegen. Sinds dit jaar zijn er ook enkele 

andere collega’s als inhoudelijke begeleiders aangesteld voor onze plus-leerlingen. De docenten Lilianne Huibers 
en Dorien Roemermann hebben getracht om vmbo-t’ers en havisten te bereiken. In de praktijk is gebleken dat 
het echter best lastig is om deze groep leerlingen te motiveren voor een plusproject.  
Op dinsdag 20 juni vond de presentatieavond plaats in het bloedhete lokaal 209-210. Er was veel belangstelling 
van ouders en enkele collega’s. Hierbij een overzicht:  

Loes Cremers en Manal Zehouani uit tvwo 3 (opzetten schoolkrant) o.b.v. Jeanette Bus en Frans Bemelmans 

Bridget Willigenburg uit havo 2 (Spaans) o.b.v. Paloma Bergsma 

Anna Charlier en Fé Aldenhoven uit havo 2 (levensbeschouwing/ beeldend) o.b.v. Brenda Kuijpers 

Skye Erkens uit tvwo 1 (stage design thinking in Cube, Museumplein Limburg)  

Amadeus Henskens uit vwo 4 (Thaïs) 

Anka Notermans uit tvwo 5 (Italiaans) o.b.v. David Hazen 

Jody Mommertz uit tvwo 5 (roman schrijven) 

Joep Geuskens en Niels Peters uit tvwo 6  (stage bij Zuyd Hogeschool, werktuigbouwkunde) 

 
Verder is Mirte Hanssen uit tvwo 6 geslaagd voor haar Cambridge-examen Economics en zal ook Youri Cremers 
zijn Cambridge-examen Law naar verwachting met succes hebben afgelegd. Sanne Frenken uit havo 3 heeft 
onder begeleiding van docente Debbie Odita uitstekende resultaten gehaald in de examens voor Cambridge First 
Certificate of English. Daarnaast nog vermeldenswaardig dat er deelnemers zijn in het Goethe-programma Duits. 
Voor talentontwikkeling op het gebied van beeldende kunst en muziek en zang wordt voortaan gebruik gemaakt 
van het aanbod van het programma rondom de expositie in kasteel Strijthagen en de Avond der Muzen. Tenslotte 
is er het schooloverstijgende aanbod van de Junior Bildung Academie voor alle AVO-niveaus (3 vmbo-t en 
daarnaast 4/5 havo en (t)vwo), een programma dat gespreid wordt over het kalenderjaar. 
Voor een update wordt verwezen naar: https://juniorbildungacademie.blogspot.nl/  

https://juniorbildungacademie.blogspot.nl/


Eddy ‘duizendpoot’ Jongboom Lid in de Orde van Oranje Nassau 
Het is inmiddels al een tijdje geleden, maar we zijn sinds 26 april op school een heuse ridder rijker. Eddy 
Jongboom is namelijk die dag gedecoreerd door burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf.  
“Mij houden ze niet meer voor de gek. Nooit meer! Ze hebben me goed bij de neus genomen,” zei duizendpoot 

Eddy Jongboom staand tussen zijn putters, nog erg 
geëmotioneerd, een week nadat hij tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau was benoemd. Hij doelde daarbij op de 
smoesjes die verzonnen moesten worden om hem op 
woensdag 26 april toch maar op de locatie te krijgen, waar hij 
gedecoreerd zou kunnen worden. 
Het ‘complot’ bestond uit afdelingsleider havo Susan Schreurs, 
rector Jos van Eyk en oud-collega Toon van de Rijt, die Eddy 
hadden voorgedragen. “Eerst kreeg ik een telefoontje van mijn 
broer, of ik hem niet even met iets kon komen helpen. Prompt 
wordt er weer gebeld. Nu was dat Toon van de Rijt, die aangaf 
dat er iets op school was, maar dat ik eerst bij hem moest 
langskomen. Mijn broer, die overigens niet in het complot zat, 
direct laten weten dat er eerst iets dringender moest 
gebeuren.” 
Maar eenmaal bij Toon binnen, viel Eddy van de ene verbazing 
in de 
andere. 

Plichtsgetrouw als hij is, vroeg hij Toon wél direct naar 
hetgeen er op school aan de hand was. ‘Dat komt wel, ga 
nu eerst maar eens zitten’, zei deze. Ziet Eddy daar 
ineens de oud-rectoren Mart Goessens en Jan Heinrichs, 
de oud-collega’s Wiel Heynen, Wim Warmerdam en Hans 
Luesink, alsmede oud-hoofdadministratie Hub Maas 
tevoorschijn komen. Ook Susan Schreurs en Jos van Eyk 
én het Oranje Comité waren present. “Staat dan ineens 
de burgemeester Vlecken achter me. Ik wist echt niet hoe 
ik het had. Sta ik daar in werkkleding! Nee, het zweet brak 
me op dat moment echt uit.” 
Vol trots toont Eddy de oorkonde van de koning, de brief 
van gouverneur Theo Bovens en de onderscheiding. “Dat 
was toch niet nodig geweest”, zegt hij bescheiden. Maar 
Eddy weet ook wel, dat iedereen ziet hoe hij zijn werk op 
Eijkhagen verricht. Niet alleen zijn vast omschreven 
werkzaamheden voert hij nauwgezet uit. Vooral het feit 
dat hij dat ene, maar oh zo belangrijke luisterende oor naar leerlingen is, siert hem als mens. Leerlingen weten 
hem altijd te vinden. En het allerbelangrijkste: leerlingen vertrouwen Eddy als geen ander. Niet voor niets was 
‘maximale inzet op het intermenselijke vlak’ de belangrijkste reden hem te decoreren. 
 
Frans Hendriks in Platbook 17 
Op zaterdag 6 mei werd Platbook 17 gepresenteerd in de L1-studio in Maastricht. Niet geheel toevallig, want 
redacteur van het zeventiende Platbook was Henk Hover. De programmamaker van L1 (o.a. van 
liedjesprogramma Plat-e-weg) moest uit ruim tachtig inzendingen uit heel Limburg een selectie van 35 maken. 
Het thema was deze keer ‘Meziek’ en de inzending van docent wiskunde Frans Hendriks behoorde tot de 
uitverkorene. Het verhaal gaat over de jazz-missen in Limburg, zoals Frans zich die herinnert uit zijn jeugd. 
Verder misschien nog leuk om te vermelden is dat Frans op zaterdag 30 september, vrijdag 6 en zaterdag 7 
oktober te zien is in Theater Landgraaf met zijn nieuwste show ‘Iech bin d'r droad kwiet’. 
http://www.theaterlandgraaf.nl/php/voorstelling.php?id=1242 

http://www.theaterlandgraaf.nl/php/voorstelling.php?id=1242


Gala  
Op vrijdag 2 juni vond in Auberge De Rousch in Heerlen het jaarlijkse gala plaats. Het was een komen en gaan 
van allerlei soorten voertuigen. Een limousine, een tractor, een legertruck, een supersnelle sportauto, een huifkar, 
een vrachtwagen, een Amerikaanse 
politieauto. Noem het maar op. Het was er 
allemaal. Voor de ogen van honderden 
nieuwsgierige toeschouwers trok het defilé 
voorbij. Rector Jos van Eyk ontving de 
eindexaminandi en hun introducées met alle 
egards. Gelukkig voor hem bleef het dit jaar 
droog. 
Mede dankzij het uitzonderlijk mooie weer 
hebben de 380 leerlingen en een groot 
aantal collega’s een fantastisch feest gehad, 
waarop met trots kan worden teruggekeken. 
Wie zin heeft kan de foto’s op de schoolsite 
terugzien. Je moet er wel wat tijd voor 
uittrekken, want het zijn er maar liefst 516! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Aanbod uitwisselingen en reizen schooljaar 2017-2018 
Internationalisering is een van de speerpunten van Eijkhagen. We vinden het belangrijk dat leerlingen over de 
grenzen heen kijken en ervaringen opdoen met andere culturen. Derhalve bieden we ook weer in het schooljaar 
2017-2018 diverse uitwisselingen en reizen aan. Daarom hieronder alvast de mogelijkheden, zodat er op tijd een 
keuze gemaakt kan worden. 
In onderstaand overzicht is te lezen welke reizen en uitwisselingen voor welke groep leerlingen worden 
aangeboden, hoe lang de reis duurt, wat het kost en wat er op het programma staat. Wat voor een activiteit er 
ook wordt gekozen, het is een mooie ervaring die het hele leven wordt meegenomen en bovendien ook een ‘plus’ 
vormt op het portfolio. 

Bruisende Europadag op Eijkhagen 
Het zit er weer op, de jaarlijkse Europadag op dinsdag 13 juni. De dag startte met het openingswoord door rector 
Jos van Eyk. Daarna werd de Europese hymne door vier muzikale collega's op een prachtige, ingetogen wijze ten 
gehore gebracht, waarna de eerste bezoekers zich al aankondigden. Het was het begin van één groot feest!  

De vijfentwintig mooie, kleurrijk ingerichte stands 
met oog voor detail werden vol passie 
vertegenwoordigd door de deelnemers van de 
vier betrokken klassen en onze gasten uit 
Übach-Palenberg. Niet alleen konden deze 
leerlingen - na een gedegen voorbereiding in de 
vaklessen - veel informatie verstrekken over het 
land dat ze vertegenwoordigden, maar er 
gebeurde nog veel meer. Er waren mooie 
brochures, PowerPointpresentaties, tekeningen, 
vlaggen, schitterende kledij, muziek, fotoshoots 
in diverse vormen, zelfgecreëerde 
schilderwerken, een overvloed aan heerlijke 
gerechtjes en drankjes, etc. Maar.....bovenal 
héél veel enthousiasme!! 
De zorgvuldig samengestelde jury had de taak 

om de uiteindelijke winnaar aan te wijzen. Geen gemakkelijke opgave, daar er zoveel kwaliteit tijdens dit feestelijk 
gebeuren werd geboden. Het was al gauw duidelijk dat het een nek-aan-nekrace zou worden. De winnaars 
kwamen uit voor Hongarije en zitten in klas v2a: Rianne Balter, Kyra Jäger, Lieke van Nijnanten en Lieke 
Varkevisser. Zij mogen in het najaar vier dagen naar Engeland.  



De tweede plek was voor Derija Vulic, Sally Majeed, Janne 
Smeets en Jennifer Jansen uit klas tv2c, die Ierland 
representeerden. 

Kroatië, vertegenwoordigd door Alicia 
Alawerdjan, Caitlyn Huijnen, Nick Peulen en 
Thomas Stevelmans uit klas tv2d, kwam als 
derde uit de bus.  
 
Europadag op Carolus-Magnus 
De officiële Europadag 2017 op het Carolus-Magnus-Gynasium in Übach-Palenberg was op dinsdag 9 mei. Onze 
partnerschool nodigde Eijkhagen uit om aan hun jaarlijkse Europadag deel te nemen. Acht leerlingen van onze 
school vertegenwoordigden Nederland en België op 
Carolus-Magnus. 
Nederland werd vertegenwoordigd door de winnaars 
van de Europadag van vorig jaar. Dat waren Femke 
Bemelmans, Lynn Arnoldussen, Rachelle Dammers 
en Maxime de Beer uit Etv3c. België door Loïs 
Snijders, Eva Huirne, Sanne van den Eijnden en 
Denise Engel uit Ev3a. De sfeer was gemoedelijk en 
de leerlingen waren enthousiast, zowel de 
deelnemers als ook de bezoekers.  
Net als bij de Europadag op onze school waren er 
mooie stands met veel lekkere hapjes en was er een 
grote diversiteit aan informatie. De leerlingen hadden 
zich goed voorbereid en wisten veel te vertellen over 
de Europese lidstaten. De winnaars waren aanwezig 
op onze Europadag op dinsdag 13 juni. 
 
Eijkhagen goes Global 
Al vele jaren gaat een groep leerlingen van Eijkhagen met de reizen 
van Global Exploration mee. Dit schooljaar is Mongolië, een Aziatisch 
land tussen Rusland en China, het doel van de reis.  
Op donderdag 13 juli gaan vierentwintig leerlingen, drie docenten van 
school, Gabby Gerrmann en één arts in alle vroegte voor drie weken 
naar Mongolië. Doel van deze reis is de wereld waarin we leven met 
eigen ogen te zien, te leren van andere culturen én om een steentje bij 
te dragen aan verschillende projecten, die in de te bezoeken landen 
lokaal zijn opgestart. Zo gaat het opgehaalde sponsorgeld van de 
trappenrun naar bestemmingen in Mongolië.  
De projecten waar dit jaar aan wordt meegewerkt, staan hieronder kort 
beschreven. 

 Nalaikh is een oude mijnwerkersstad waar, nadat de mijnen sloten zijn, grote armoede heerst. Op de 
plaatselijke middelbare school verzorgen de groepen van Global Exploration iedere zomer een 
Summercamp. Sport en spel in de buitenlucht staan ook centraal tijdens dit kamp. In 2016 bezochten 
ruim honderd leerlingen het Summercamp. 

 Lotus Children’s Centre ligt in Ulaanbaatar en is een kindertehuis dat zorg draagt voor 150 kinderen in 
de leeftijd 4 tot 18 jaar. In 2016 bezocht de Global Mongolië-groep het project voor de eerste keer. Hier 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9te7vhePUAhVJaVAKHWzkB4AQjRwIBw&url=http://www.vriendenvanboeddhisme.nl/2015/mongolie.html&psig=AFQjCNEQN8a23hs3RZ_Gl8oCBNfsxJUAaA&ust=1498825388404212


werd bij verschillende klussen geholpen, zoals het planten 
van bomen en het aanleggen van trappen en paden. De 
missie van de organisatie is het bieden van zorg en 
ondersteuning aan hun kinderen, die de basis vormt voor 
een gelukkige en succesvolle toekomst. 

 Veloo Foundation stelt zich tot doel om wezen en andere 
kansarme kinderen te ondersteunen middels onderwijs-, 
vocational- en gezondheidsprojecten. De Veloo 
Foundation richt zich op kinderen die op de vuilnisbelt in 
Ulaanchuluut moeten werken om geld te verdienen. In 
2013 werd een opvang voor deze kinderen opgericht en 
op dit moment komen hier 132 kinderen naar toe. 
Daarnaast hebben zij verschillende projecten geopend 
voor kinderen die werken op de vuilnisbelt, zoals een 
naaiatelier, een bibliotheek en een Summer camp. 
Kinderen en adolescenten participeren in het Summer 
Camp, waar zij kennis maken met de nomadische cultuur van Mongolië. Ze krijgen les over 
mensenrechten, carrièremogelijkheden en andere thema’s. Financiële steun van Global Exploration 
wordt gebruikt om een overdekt gebied te bouwen voor het steeds terugkerende Summer Camp. 
Bouwmaterialen, bedden, lakens en andere materialen die nodig zijn voor een veilige operatie van het 
Summer Camp worden aangeschaft. Als het Summer Camp voorbij is, wordt het gebied gebruikt door 
een herdersfamilie, die zorgt voor de koeien en paarden van Veloo. De koeien zorgen voor melk en 
vlees voor de ‘Kindergarten van Veloo’.    

 
Een project dat zonder de ondersteuning van héél veel verschillende partijen voor onze leerlingen onmogelijk zou 
zijn. Alle externe partijen, alle ouders, alle medeleerlingen, alle docenten en alle OOP’ers die Global een warm 
hart toedragen, worden nogmaals hartelijk bedankt voor alle steun en vertrouwen die is ontvangen. Nu is het aan 
de groep om de komende weken alle steun en vertrouwen waar te maken. 
Xplore is te volgen op http://www.global-exploration.nl/wordpress/charlemagne/  
 
Sportdag 

De sportdag 2016/2017 voor de onderbouwklassen vond op woensdag 
24 mei plaats. Waar het weer vorig jaar nog de grote spelbreker was, 
kon er deze woensdag vanaf half negen onder ideale omstandigheden 
worden gesport. 
Voor de 
brugklasleerlingen 
stonden de ‘Highland 
games’ op het 
programma. Hun 
werkterrein was het 
bos, waar maar liefst 

twaalf pittige uitdagingen op klas en 
mentor/begeleider lagen te wachten.  
De tweede- en derdejaars leerlingen hadden 
vooraf in de gymnastieklessen een keuze 
gemaakt uit hockey, handbal, volleybal en 
voetbal. Deze competitie speelde zich op het 
sportveld af.  
   

http://www.global-exploration.nl/wordpress/charlemagne/


Atletiektoernooi Parkstad 2017 

Het jaarlijkse atletiektoernooi voor brugklassers vond op woensdag 17 mei plaats. Onder een stralend blauwe 
lucht streden maar liefst 120 leerlingen van verschillende middelbare scholen uit de Parkstadregio in een warm 
Kaalheide in team- en individueel verband in de disciplines kogelstoten, verspringen, hoogspringen, sprint en 
pendelestafette tegen elkaar. Daarnaast werd tijdens een quiz de sportkennis van de leerlingen getest. Ook al 
werden er geen prijzen behaald, het was een zeer sportieve en leerzame ochtend voor de tien brugklassers die 
onze school vertegenwoordigden. 
 
4 en 5 mei 
Annabel van Amersfoort uit 5 tto heeft een aantal van haar prachtige gedichten mogen voordragen op het 
bevrijdingsfestival in Roermond. Dit alles was een logisch 
vervolg op haar succesvolle deelname aan ‘Kunstbende’ 
in Sittard. Annabel geeft in een toelichting aan dat ze 
enorm geïnspireerd werd door de Kunstbende en dit 
festival. Het heeft voor haar veel mooie contacten 
opgeleverd en het was een mooie ervaring. Daarnaast 
kreeg één van haar vele creatieve passies een podium. 
Een podium dat ze verdient. Het filmpje staat ook op de 
website van school. 
http://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/annabel-van-
amersfoort-trad-op-bij-bevrijdingsfestival-roermond. 
Overigens was een delegatie van onze school op 4 mei 
bij de plechtige dodenherdenking in Schaesberg aanwezig. Namens de school legden Naomi Helsper, Gondy 
Helsper en Floyd Douwen, allen uit Etl2d, een krans. 
 
Boekenfonds 
De leerlingen hebben allemaal een boekenlijst ontvangen waar de in te leveren boeken op vermeld staan. Alle 
informatie met betrekking tot het inleveren van de schoolboeken (2016-2017), de toelichtingsbrief boekenfonds, 
het bestellen van materialen, zoals Bosatlas, rekenmachines, woordenboeken en gymkleding en het afhalen van 
de schoolboeken (2017-2018) is terug te vinden op onze website www.charlemagnecollege.nl onder ACTUEEL 
en daarna Boekenfonds. 
 
Vakantiepost via site 
Zoals u inmiddels wel zult weten, staat alle informatie betreffende de start van het nieuwe schooljaar op het einde 
van de zomervakantie op de website van school. Alleen de brugklassers en de instromers (onze nieuwe 
leerlingen) in de andere klassen krijgen informatie per post toegestuurd.  

http://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/annabel-van-amersfoort-trad-op-bij-bevrijdingsfestival-roermond
http://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/annabel-van-amersfoort-trad-op-bij-bevrijdingsfestival-roermond
http://www.charlemagnecollege.nl/


Daarom is het belangrijk dat de leerlingen én hun ouder(s) of verzorger(s) de schoolsite goed in de gaten 
houden. Daarop wordt zo snel mogelijk alle relevante informatie die betrekking heeft op de start van het nieuwe 
schooljaar vermeld.  
De school is een aantal weken gesloten en wel van maandag 24 juli tot en met vrijdag 18 augustus. In die tijd 
genieten docenten en niet-onderwijzend personeel nog van een welverdiende vakantie. Vanaf maandag 21 
augustus is de school weer ‘bemand’.   
 
A successful Parade 
Al weer een tijdje geleden, maar toch. Op 20 en 21 april werd de Engelstalige musical ‘Parade’ door een illustere 
groep tto-leerlingen opgevoerd. Onder leiding van bedenker en regisseur Stan Hoofs en producer Han Rutten 
hebben negentien acteurs (van klas 1 tot 6) en een uitgebreide crew van technische ondersteuners (leerlingen en 
ouders) deze show tot leven gebracht. 
Na twintig repetities op de zondagmiddag en enkele keren oefenen in het theater brak dan eindelijk de grote dag 
van de première aan. De beloning voor de inspanning was groot. Drie mooie voorstellingen, waaronder een 
matinee voor alle onderbouwleerlingen tto vormden de waardige afsluiting van dit project. 
Voor het eerst werd er een tragedie op de planken gebracht. Een tragedie, die gebaseerd was op een waar 
gebeurd verhaal. Door middel van een lesbrief kon deze voorstelling ingebed worden in het onderwijs, met name 
in de vakken geschiedenis, levensbeschouwing en Engels. 
Ook voor de medewerkers zelf had dit project grote onderwijskundige waarde. Ze hebben samengewerkt, hun 
kennis van het Engels werd getraind, ze leerden hoe je op geloofwaardige wijze een rol voor het voetlicht kunt 
brengen (waardoor hun zelfvertrouwen groeide) en ze ontdekten een aantal theatergeheimen. Geheimen, die je 
dus niet mag verklappen. 
Velen stegen boven zichzelf uit. Er waren schitterende liedjes te horen, het publiek genoot van fenomenaal 
samenspel en een indrukwekkende finale. Wie er niet bij was, heeft iets gemist. Zoals een enthousiaste 
toeschouwer achteraf zei: ’Hier gebeurde iets bijzonders.’ 
 
Goethe-examens 
Sinds enkele jaren biedt Eijkhagen de leerlingen uit de klassen 4 vmbo-
tl, 4 & 5 havo, 5 & 6 vwo (en in overleg ook leerlingen uit andere lagen) 
de mogelijkheid om naast het eindexamen Duits ook deel te nemen om 
één van de certificaten van het Goethe–Institut te verkrijgen. Onlangs 
hebben onze leerlingen met succes deelgenomen aan die Goethe-
examens. Zij deden de examens op drie niveaus t.w. B1, B2 en het nog iets hogere C1.  
Geslaagd zijn:  
B1: Janine Albertz, Lieneke Aldenhoven, Bo Blezer, Maud Hommen, Xena Loncnar, Dorinda Pinxt; 
B2: Pelle Bosch, Mart Caumo, Anna de Jong, Kyllian Simons, Imke Spapens, Laurie Spapens, Joris Wijnands; 
C1: Youri Cremers, Pablo Delahaije, Renée Frins, Joep Geuskens, Saskia Jeurissen, Clara Müller, Jill Schings, 
Jolijn Smeets, Saphyra Thonon. 
Uiteraard zijn felicitaties bij het behalen van het zeer waardevolle Goethe-certificaat hier zeker op zijn plaats. Een 
certificaat overigens, dat goed van pas kan komen bij een vervolgstudie, het latere werk en waarmee je bij C1-
niveau ook de taaltest op de RWTH kunt omzeilen.   
  
Schoolkrant ziet levenslicht 

Loes Cremers en Manal Zehouani uit 3 tvwo hebben als plus-project een 
schoolkrant opgericht. Zij hebben met de begeleiders Frans Bemelmans en 
Jeannette Bus de eerste stappen gezet om een redactie samen te stellen, 
die beslissingen neemt m.b.t. de vormgeving en de inhoud. Frans 
heeft vanuit Bernardinus ervaring met de begeleiding van de 
werkzaamheden rondom een schoolkrant.  
De redactieleden komen uit zowel onder- als bovenbouw. Men hoopt dat 
het krantje aanslaat en dat de redactie, die zeker uit een vijftiental 
leerlingen bestaat, in de toekomst het werk zal en mag voortzetten. Het 
krantje zal niet op vaste dagen verschijnen, maar rondom Kerstmis, Pasen 
of na bijzondere gebeurtenissen. Omdat alles zich nog in een soort 
experimenteerfase bevindt, ontbreekt vooralsnog de colofon.   



Energeticon met H2b 
Op dinsdag 27 juni stond een van de laatste 
internationaliseringsprojecten op de planning. Om half 
negen stond h2b netjes klaar voor een excursie naar 
Energiticon in Alsdorf. Daar was ook een klas Duitse 
leerlingen van het Carolus-Magnus-Gymnasium uit 
Übach-Palenberg aanwezig.  
Het museum - ooit een steenkoolmijn - geeft 
niet alleen de mijnhistorie van Aachen en omstreken 
weer, maar laat ook veel zien over het energieverbruik 
van tegenwoordig en naar de toekomst toe. Tijdens het 
eerste deel van de dag heeft de groep een rondleiding 
gehad, waarin de deelnemers hebben geleerd hoe het 
werken in een mijn er vroeger aan toeging. Die 
rondleiding was natuurlijk in het Duits, hetgeen voor 
onze Nederlandse leerlingen ook best een uitdaging 
was. Daarna hebben ze door een aantal interactieve 
spellen meer kunnen leren over verschillende soorten 
energieopwekking én -verbruik (waarbij de kids vooral 
zelf veel energie verbruikt hebben op de fietsen). Als laatste zijn de leerlingen nog in gemixte groepjes (twee 
Duitse en twee Nederlandse leerlingen) aan de slag gegaan met het ontwerpen en maken van een eigen 
windturbine, iets wat na afloop voor de voltallige groep gepresenteerd moest worden.  
 
Kunst en religie als broer en zus 
In het kader van excellentiebevordering hebben twee dames uit h2c, Fé Aldenhoven en Anna Charlier, een 
kunstwerk gemaakt, waarin ze de vakken Beeldende Vormgeving en Levensbeschouwing hebben gecombineerd. 

Een uitstekende keuze, want 
kunst en religie verhouden 
zich tot elkaar als broer en 
zus. De dames hebben 
mensen geïnterviewd over 
zingeving en van de 
uitkomsten een prachtig 
stripverhaal gemaakt. 
Inhoudelijk heeft begeleider 
Davy Kölgen ze een klein 
beetje op weg mogen helpen 

en bij het maken van het 
stripverhaal zijn ze bijgestaan door Brenda Kuijpers. Het resultaat mag er dan ook zijn! Wil je het werk zien…? 
Het hangt in lokaal 302. 
 
Data kennismakingsavonden komend schooljaar 
In het begin van ieder schooljaar worden ouders en verzorgers uitgenodigd voor de kennismakings- en 
informatieavond van het leerjaar van uw kind(eren). Hieronder alvast een overzicht van die data: 

Maandag 11 september 19.00 uur: kennismakingsavond brugklassen (m.u.v. tto) 

Dinsdag 12 september 19.00 uur: kennismakingsavond 1tto + 2 t/m 6 (t)vwo 

Woensdag 13 september 19.00 uur: kennismakingsavond 2 t/m 4 vmbo-t 

Donderdag 14 september 19.00 uur: kennismakingsavond 2 t/m 5 havo 

 
Ouderparticipatie 
Vanaf komend schooljaar wil de OuderAdviesRaad (OAR) graag zijn rol versterken binnen onze school door de 
ouderparticipatie uit te breiden naar de jaarlagen. Hierover wordt u geïnformeerd door de mentor tijdens de 
informatieavonden aan het begin van het schooljaar. 
Daarom kunt u de hierboven staande data van de infoavonden alvast in uw agenda noteren. 
 



Schoolvakanties 2017-2018 
Uiteraard is het handig om te weten wanneer de vakantie begint, zodat u hiermee met een mogelijke planning – 
als u dat tenminste nog niet heeft gedaan - rekening kunt houden. 

 Herfstvakantie zaterdag 14 t/m zondag 22 oktober 2017 

 Kerstvakantie zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018 

 Carnavalsvakantie zaterdag 10 t/m zondag 18 februari 2018 

 Paasmaandag 2 april 2018 

 Meivakantie zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei 2018 

 Hemelvaart 10 en 11 mei 2018 

 Pinkstermaandag 21 mei 2018 

 Zomervakantie 7 juli t/m 19 augustus 2018. 
Het is overigens niet toegestaan om zonder toestemming buiten deze periode 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 vakantie van de basisschool loopt parallel met die van het voortgezet onderwijs. 
 
 


