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Bij deze nieuwsbrief... 
De zesde en laatste ‘Nieuwsbrief Ouders’ van deze jaargang ziet u nu voor u. Een schooljaar is weer voorbij. Een schooljaar, 
waarin weer genoeg zaken een rol gespeeld hebben. Daarover leest u onder andere verderop in deze nieuwsbrief meer. 
De komende weken staan echter voor iedereen in het teken van ontspanning. Lekker relaxen, bezinnen, accu opladen. In 
onze jachtige maatschappij is het goed om af en toe eens even 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. 
 

Examenresultaten 
Nadat de uitslagen van het vmbo op woensdag 11 juni en die van havo en vwo op donderdag 12 juni waren binnengekomen, 
bleek dat er nog leerlingen waren die voorlopig niet geslaagd waren. Zij hebben dankbaar gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om op maandag 16, dinsdag 17 of woensdag 18 juni in één vak een herexamen af te leggen om alsnog het fel 
begeerde papiertje in ontvangst te kunnen nemen. Gelukkig zijn velen in die opzet geslaagd, waardoor we ook dit schooljaar 
prachtige slagingspercentages hebben. Graag feliciteren wij alle geslaagden en hun familieleden! 

 
 aantal geslaagd afgewezen % geslaagd 

vmbo-t 102 100 2 98% 

havo 125 113 12 90% 

atheneum 42 33 9 79% 

gymnasium 13 11 2 85% 

tto 25 24 1 96% 

vwo totaal 80 68 12 85% 

 

Presentatieavond excellente leerlingen  
Op donderdag 19 juni vond de presentatieavond plaats van de excellente leerlingen, die het afgelopen jaar bezig zijn 
geweest met hun verdiepingsproject. Elke deelnemer heeft daar aan zijn/haar persoonlijk uitgenodigde toehoorders laten 
zien en horen, waaraan is gewerkt tijdens ‘geskipte’ lesuren en vaak ook in vrije tijd.  
Hieronder de namen van de leerlingen (uit klas 2 t/m 4) en hun thema’s:  

 Santiago de Romero  Russisch: dialoog met mevrouw 
Scholtes;  

 Jody Mommertz  schrijven van een roman;  

 Imke Spapens   schrijven van een roman, columns in 
plaatselijk krantje en bijhouden van een blog;  

 Laurie Spapens   Spaans: interview met 
correspondentievriend in Colombia; 

 Shao Cheng Lin  zwarte gaten;  

 Joep Geuskens   eindige wiskunde;  

 Britt Westheim   duurzaamheidsambassadeur (o.a. 
scheiden van plastic afval).  

 
Docent Ad Benders heeft bovendien een korte presentatie gegeven 
over het project ‘Energieke scholen’ dat doel heeft ons 
schoolgebouw qua energieverbruik steeds duurzamer te maken. In 
dit kader gaat Britt Westheim volgend jaar de geslaagde Janine Gielis 
opvolgen. Verder zal zij onderzoek mogen gaan doen in laboratoria van Chemelot.  



 

 

De docenten Hanno Uittenbogaard en Frans Hendriks hebben de excellente leerlingen begeleid in hun verdiepingstraject 
met als doel de motivatie en creativiteit te verhogen en zo de leerling de kans te geven vanuit zijn/haar passie zijn/haar 
talenten verder te ontwikkelen. Het project wordt bekroond met een certificaat, dat de leerling vervolgens opneemt in 
zijn/haar digitaal portfolio.  
 

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 schoolsite. Om portokosten te besparen krijgen alleen de brugklassers en de instromers in de andere 
klassen enige informatie per post toegestuurd.  
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.  
Vanaf maandag 18 augustus is de school overigens weer open en ook telefonisch bereikbaar. Tot die tijd genieten docenten 
en niet-onderwijzend personeel nog van een welverdiende vakantie. 
 

 Verbouwing 

Wie een lange tijd niet meer op Eijkhagen is geweest, kent het gebouw bijna niet meer terug. Er is de afgelopen maanden 
dan ook heel wat vertimmerd, verbouwd en opnieuw gebouwd. Volgens ‘bouwmeester’ Harry Curfs liggen we wat die 

verbouwing betreft op schema. Na de zomervakantie zou volgens de aannemer alles opgeleverd kunnen worden, zodat 
iedereen dankbaar van alle nieuwe voorzieningen in het gebouw gebruik kan gaan maken. Tijdens de zomervakantie wordt 
ook het voorterrein nog onder handen genomen, in feite de laatste stap in de nieuwe aankleding van ons gebouw. 
 

Afscheid van Parentscouncil 
Op maandag 23 juni 2014 namen Rosalie Steeghs, Nanette Lemmens en Gaby Spierts afscheid van de tto parents council. 
De dames maakten respectievelijk 11, 8 en 5 jaar deel uit van deze oudervereniging voor het tweetalig onderwijs. Zij werkten 



 

 

geheel belangeloos mee om de tweetalige afdeling van onze school op niveau te houden en bij de organisatie van vele tto-
activiteiten droegen zij jarenlang hun steentje bij. Bij de brugklasintroductie, de open dagen, de infoavonden, de 
Christmasparty en bij vele andere tto-activiteiten konden we jarenlang een beroep op deze vrijwilligers doen.  
Tto-afdelingsleider Monique Kusters dankt het drietal voor de enorme inzet voor het tto. 
 

Eigen initiatief 
Scholen trachten hun leerlingen als wereldburger op te voeden. Daar hoort dan ook vaak 
‘eigen initiatief’ bij. Daarom is het zo leuk als leerlingen dit ook daadwerkelijk praktiseren. 
Daarnaast spelen ‘Social media’ in de leefwereld van onze leerlingen een bijzonder grote 
rol. Zo ook bij Maud Frissen van H2d. Zij kreeg de opdracht van 
haar docent Nederlands een presentatie te houden over een 
politicus. Daarbij viel haar keus op Frans Timmermans, de huidig 
minister van Buitenlandse Zaken. Goede raad was duur. Tot het 
moment dat Maud bedacht dat Frans Timmermans ook via 
Facebook te benaderen was. Timmermans zegt op zijn Facebook 
pagina het volgende: ‘Welkom op de Facebook-pagina van Frans 
Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. 
Kijk mee, lees mee en praat mee over het buitenlands beleid.’  
Dat meepraten over het buitenlands beleid zal Maud niet hebben 
gedaan. Wel legde ze hem uit wat ze moest gaan doen en stelde 
ze hem de vraag, of zij voor die presentatie wat meer informatie 
over hem zou kunnen krijgen. Timmermans, wonend in Heerlen, 
vond het leuk om de in Kerkrade woonachtige Maud zijn boek 

‘Glück Auf!’, het relaas van een Limburgse Europeaan te overhandigen. En zo geschiedde, waarna de trotse Maud tijdens de 
presentatie de hele klas deelgenoot maakte van haar tactiek. Maud hield overigens een voldoende over aan haar 
presentatie.   

 
Scheiden plastic afval 
Sinds de periode na de meivakantie scheiden we op Eijkhagen het plastic afval van het restafval en dat gaat heel goed. In 
de kantines staan nu naast de reguliere afvalbakken feloranje plastic bakken voor plastic afval. Daarnaast is er ook nog een 
aparte container op het schoolterrein voor alle plastic hero-afvalzakken.  
Na telling blijkt dat we per week ruim honderd afvalzakken plastic met elkaar produceren! ‘Chapeau’ voor alle duurzame 
inzet en bedankt voor ieders medewerking! zeggen docente Nathalie Crapanzano en Britt Westheim (tvw4), duurzaamheids-
ambassadeurs. 
 

Uitgifteschema boeken schooljaar 2014-2015  
Een nieuw schooljaar houdt ook weer in dat er boeken moeten zijn. Die kunnen volgens onderstaand schema worden 
afgehaald. Mocht u op de aangegeven dag verhinderd zijn, of meerdere leerlingen op deze school hebben zitten, kunt u 
uiteraard ook op één van de andere dagen komen.  
Maandag 25 augustus is gereserveerd voor die mensen die in de week van 18-21 augustus nog op vakantie zijn.  
Op de website vindt u overigens alle relevante informatie betreffende het boekenfonds. 
 

datum opleiding/leerjaar tijd lokaal 

maandag         18 aug. 2014 alle brugklassen 10.00 – 16.00  olc                

dinsdag           19 aug. 2014 alle 2e jr.+ 4 vmbo 08.30 – 16.00 olc + gang bij 255                                 
                       

woensdag       20 aug. 2014 alle 3e jr. + 4 havo 08.30 – 16.00 olc + 209/210                    
                       

donderdag      21 aug. 2014 4, 5 en 6 vwo; 
5 havo 

08.30 – 16.00 255 + 209/210 
                       

maandag         25 aug. 2014 overig 13.30 – 15.00 mediatheek 

 
 

Charlemagne College goes Global 
Al vele jaren gaat een groep leerlingen van het Charlemagne College 
met de reizen van Global Exploration mee. Ook dit jaar is dat weer 
het geval. Op 5 juli zijn drieëntwintig leerlingen, drie docenten van 
school, één dansdocent van Fontys en één arts naar Thailand en 
Cambodja vertrokken. Doel is de wereld waarin we leven met eigen 
ogen te zien, te leren van andere culturen en om een steentje bij te 



 

 

dragen aan verschillende projecten die in de te bezoeken landen lokaal zijn opgestart.  
Zo wordt dit jaar een bezoek gebracht aan Prachawittayakarnin, een school in Bangkok, waar samen met de Thaise 
leerlingen aan verschillende educatieve en culturele activiteiten wordt deelgenomen. Iedere leerling zal gedurende deze 
week ook een nacht bij zijn of haar Thaise buddy doorbrengen.  
    
Daarna gaat het naar Cambodja, waar Angkor Wat, een 400 vierkante kilometer groot tempelcomplex uit de twaalfde eeuw, 

wordt bezocht. De twee dagen daarna wordt gewerkt bij SOID, een 
kleinschalig project in de sloppenwijken van Siem Reap, waarbij 
kansarme kinderen onderwijs en onderdak krijgen.  
Vervolgens gaat de reis naar Phnom Penh. Een bezoek aan het 
weeshuis ‘Children of Light’ staat op het programma. Niet alleen 
een bezoek, maar er wordt aan daadwerkelijk meegeholpen 
reparaties te verrichten aan het weeshuis. Jongeren die leven op 
en van Rubbish Village, een vuilnisbelt, worden ook niet 
overgeslagen. 
Het valt te verwachten dat leerlingen naast het verschil in welvaart 
flink onder de indruk zullen zijn van alle culturele verschillen. 

Waarschijnlijk zal het bezoek aan de Killing Fields (relict uit de repressie ten tijde van het Rode Khmer-regime) een nog 
grotere indruk achterlaten. 

De laatste halte is Chantaburi in de kustregio van Thailand. 
In het House of Grace - een weeshuis met 75 kinderen – is meer dan de helft 
van de kinderen besmet met het HIV-virus. Op deze locatie wordt verder 
gewerkt aan een project dat vorig jaar is opgestart, namelijk het kweken van 
eetbare paddenstoelen. Als laatste project staat het planten van bomen op het 
programma, dit om de plaatselijke mangroves te versterken. 
 
Al met al een vol programma, 
waarbij de samenwerking 
met de plaatselijke bevolking 
centraal staat en waarbij van 

elkaar geleerd kan worden. 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.  
Wil je Xplore volgen: http://www.global-exploration.nl/wordpress/charlemagne/ 
 

Eddie de fietsenmaker 
Eddie Jongboom is één van de weinigen op school 
die iedere leerling zo’n beetje kent. Leerlingen 
hebben met Eddie een vertrouwensband 
opgebouwd.  Dat blijkt wel uit het feit, dat iedere 
leerling bij het verlaten van de fietsenstalling altijd 
een ‘Dááááág Eddie’ aan hem richt. Daarnaast 
mogen die fietsende leerlingen maar wat blij zijn, dat 
Eddie hier rondloopt. ‘ 
Hoe vaak komt het immers niet voor dat Eddie als 
steun- en toeverlaat fungeert als iemand weer eens 
een lekke band heeft. ‘Fietsenmaker’ Eddie is dan 
altijd bereid ervoor te zorgen, dat als de leerling na 
afloop van de lessen weer naar huis gaat, de band is 
geplakt. 
Eddie heeft dit schooljaar al zeker 170 banden 
geplakt. En dat allemaal belangeloos én vooral 
kosteloos. Ga eens naar een fietsenmaker, breng je 
fiets met een lekke band en reken daarna maar eens 
af. Dan weet je wat je kwijt bent. Bij Eddie kost het daarentegen niets. Hij doet het met liefde. Met liefde voor de kinderen die 
hij zo graag mag. Daarom ook die prachtige verstandhouding tussen Eddie en de leerlingen. Hulde aan Eddie voor dit 
‘liefdewerk oud papier’. 

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


 

 

Wisselingen bij de OuderAdviesRaad 
Zoals u in de OAR-nieuwsbrief van juni heeft kunnen lezen, is de voorzitter van de OAR, de heer Marcel Heckmans, 
afgetreden. Samen met de overige OAR-leden is afscheid genomen van een zeer betrokken en deskundig voorzitter.  
Per 1 september wordt de voorzittershamer doorgegeven aan de heer Ruud Habets. Mevrouw Else Wolak heeft na jaren van 
betrokkenheid en inbreng ook afscheid genomen. Beiden hartelijk dank voor de fijne samenwerking! 

 
Europadag 2014 

Op woensdag 4 juni werd na vele jaren weer een Europadag georganiseerd. De 
leerlingen van v2c, v2d en v3d hebben er een geweldige happening van gemaakt. Het 
OLC werd door de brugklassers, de leerlingen van het tweede leerjaar, de docenten en 
een groep uit Engeland druk bezocht. Negentien landen werden vertegenwoordigd in 
verrassend originele stands. Na het beantwoorden van verschillende vragen 
(aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende vorming en economie) waren de leerlingen 
zeer goed voorbereid op het land dat zij vertegenwoordigden. Daarna werd een en 
ander verwerkt via brochures en PowerPointpresentaties.  De jury, bestaande uit 
docenten, leerlingen en onze buitenlandse gasten, hebben na ampel beraad besloten 
dat ‘Griekenland’ de eerste prijs in ontvangst mocht nemen.  

Mirte Florie, Yu Fan Chen en Youri Cremers (v.l.n.r.) uit v3d hebben een dagtrip naar Amsterdam gewonnen. Samen met 
hun mentor, Anthony Heijmans, gaan ze er een mooi uitstapje van maken. De tweede en derde prijs gingen respectievelijk 
naar Oostenrijk (Sara, Ricky en Arijana) en Bulgarije (Linda, Imke, Brian en Santiago).  
 

Het decanaat 
Voor het decanaat van het Charlemagne College was het een vol jaar. Zo waren in het begin van het schooljaar de 
voorlichtingsavonden van het MBO, HBO en WO. Daarnaast hebben de leerlingen veelvuldig gebruik gemaakt van de open 
dagen, meeloopdagen en heeft 2 vmbo de zorgacademie bezocht. Tussendoor zijn de leerlingen bezig geweest met hun 
loopbaanmethodes (Loopbaanverkenner, Profielkiezer en Qompas) en hebben er veel gesprekken plaatsgevonden over 
sector-/profielkeuzes en vervolgstudies. 
U kunt alvast in uw agenda noteren dat de komende voorlichtingsavonden op 18 november (MBO, HBO, WO) en 25 
november (HBO, WO) zij gepland. De decanen willen u ook attenderen op hun rubriek ‘decanaat’ op de site.  Op deze 
pagina vindt u de belangrijkste informatie over het decanaat (o.a. ook informatie over het leenstelsel in 2015).  
Indien u vragen heeft over schoolvakken, sectorkeuze/profielkeuze en/of vervolgopleidingen kunt u altijd terecht op het 
decanaat. Voor vmbo-tl/ havo & vwo-onderbouw, mevrouw E. Wieffer: 
e.wieffer@charlemagnecollege.nl   Voor havo/vwo-bovenbouw, de heer M. Didden: 
m.didden@charlemagnecollege.nl 
 

Opbrengst reanimatie-estafette 
De reanimatie-estafette, die op 27 september 2013 bij ons op school heeft 
plaatsgevonden, heeft een fantastisch bedrag opgeleverd. Leerlingen, ouders 
en collega’s sponsorden in totaal € 1.500,- Maar door de Stichting Reanimatie-
estafette Limburg wordt dit bedrag verdubbeld. De gelden worden in de 
komende jaren ingezet om trainingen ‘reanimeren’ voor onze leerlingen te 
realiseren. De uitreiking van de cheque heeft afgelopen dinsdag inmiddels 
plaatsgevonden en de besprekingen over de toekomstige trainingen zijn in volle gang. 
 

Puntsgewijs 
 In de maand mei reisden vier tto-klassen naar het buitenland: b1h ging naar Canterbury (Engeland), b1i naar 

Newport (Engeland), v3d naar Redcar (Engeland) en v3c naar Aguilar de Campoo (Spanje). De leerlingen van de 
Newport Free Grammar school brachten begin juni een tegenbezoek.  

 Alle derdejaars van het tvwo zijn geslaagd voor het ‘Cambridge Checkpoin Examen’. Een geweldige prestatie van 
de leerlingen, maar zeker ook van hun docente Engels, mevrouw Debby Odita. Het tto-junior-certificate wordt pas 
behaald als deze leerlingen van klas 3 bevorderd worden naar 4 tvwo. Op maandag 3 november 2014 worden 
deze certificaten feestelijk uitgereikt.  

 De leerlingen van 6 tvwo maakten op het moment dat iedereen van de meivakantie genoot op drie 
achtereenvolgende dagen (5, 6 en 7 mei) het IB en het Cambridge CIE English examen. De uitslagen laten nog 
even op zich wachten. Om het Senior Certifcate tto te behalen is het noodzakelijk te slagen voor het IB-examen én 
voor het vwo. Op 28 november is de feestelijke IB-award Evening. 

 Informatie over de ouderbijdrage krijgt u aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

 Er is in de Medezeggenschaps Raad (MR) een plek in de oudergeleding vacant. Geïnteresseerde ouders kunnen 
zich bij secretaris Chris Wiesen tot één lesweek na de zomervakantie aanmelden:  
cah.wiesen@charlemagecollege.nl 

http://www.eijkhagen.nl/actueel/fotos-en-videos/vmbo-bezoekt-zorgacademie
http://www.eijkhagen.nl/spotlight/decanaat
mailto:e.wieffer@charlemagnecollege.nl
mailto:m.didden@charlemagnecollege.nl
mailto:cah.wiesen@charlemagecollege.nl


 

 

Deel voorlopige jaarplanning 
 

Jaarplanning 2014-2015 locatie Eijkhagen           

week lesweek datum   

34 0 maandag 18.08.14 School open, afhalen boeken 

    dinsdag 19.08-14  Afhalen van boeken  

    woensdag 20.08.14 Idem 

    donderdag 21.08.14 Idem 

    vrijdag 22.08.14 Idem 

    zaterdag 23.08.14   

    zondag 24.08.14   

35 1 maandag 25.08.14 
Opening schooljaar 14/15 personeel; afdelings-, mentor- en 
sectieoverleg/leerlingen vrij 

    dinsdag 26.08.14 Introductie alle klassen (brugklas tto extern) 

    woensdag 27.08.14 Start lessen (brugklas tto  extern) 

    donderdag 28.08.14 Brugklas disco 19.00-21.00 uur 

    vrijdag 29.08.14 13.00 uur: brugklas, afsluitende introductieactiviteit 

    zaterdag 30.08.14   

    zondag 31.08.14   

37 3 maandag 08.09.14 Kennismakingsavond 4 havo 

    dinsdag 09.09.14 Kennismakingsavond 4 en 5 (t)vwo 

    woensdag 10.09.14 Kennismakingsavond 1e +2e klas tto 

      Kennismakingsavond 3 vmbo-t 

    donderdag 11.09.14 Kennismakingsavond 4 vmbo-t 

    zaterdag 13.09.14   

    zondag 14.09.14   

38 4 maandag 15.09.14 Kennismakingsavond brugklassen (m.u.v. tto) 

    dinsdag 16.09.14 
14.30 uur: Studiemiddag, Zorg voor alle personeel / leerlingen na zesde 
uur vrij 

    donderdag 18.09.14 Kennismakingsavond 5 havo en 6 (t)vwo  

    zaterdag 20.09.14   

    zondag 21.09.14   

39 5 maandag 22.09.14 Kennismakingsavond 3 havo en 3 (t)vwo ( o.a. maatschappelijke stage) 

    dinsdag 23.14 Kennismakingsavond 2 vmbo-t, havo en vwo ( geen tto) 

 
Schoolvakanties 2014 – 2015 
Vooruitlopend op volgend schooljaar hier alvast de schoolvakanties zoals die zijn vastgesteld. Wij vragen u vriendelijk 
rekening te houden met deze door de overheid vastgestelde vakanties. Onder geen enkele voorwaarde mogen wij als school 
leerlingen eerder op vakantie laten gaan, tenzij e.e.a. met de leerplichtambtenaar is kortgesloten. Op absentie zal dan ook 
zeker worden gecontroleerd. 

 Zomervakantie: zaterdag 12 juli t/m zondag 24 augustus 2014. 

 Herfstvakantie: zaterdag 18 t/m zondag 26 oktober 2014. 

 Kerstvakantie: zaterdag 20 december 2014 t/m zondag 4 januari 2015. 

 Carnavalsvakantie: zaterdag 14 februari t/m zondag 22 februari 2015. 

 Meivakantie: zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2015. 

 Hemelvaartweekend: donderdag 14  t/m zondag 17 mei. 

 Zomervakantie: zaterdag 18 juli 2015 t/m zondag 30 augustus 2015. 
 

  
 
 
 


