
De aandacht voor andere culturen is binnen het 
onderwijs niet nieuw. Daarvan getuigen op alle 
scholen o.a. de lessen in vreemde talen en vakken als 
aardrijkskunde of geschiedenis. In toenemende mate 
wordt op onze school niet alleen geografisch over 
grenzen heen gekeken, maar wordt ook de 
internationale oriëntatie didactisch gestructureerd. 
Graag willen wij als school de jongeren bewust 
maken van de Europese identiteit, hen wijzen op de 
waarde van de Europese beschaving en hen de 
beginselen van democratie, sociale rechtvaardigheid 
en mensenrechten  leren respecteren. 

Onder internationalisering binnen het 
voortgezet onderwijs verstaan wij alle 
activiteiten die erop gericht  zijn om, 
indien mogelijk in samenwerking met 
buitenlandse partnerscholen, leerlingen en 
docenten in contact te brengen met 
andere opvattingen, culturen en 
onderwijsstelsels om zo tot een beter 
begrip voor elkaar en tot een verrijking van 
de eigen cultuur te komen.  

De school sluit haar ogen niet voor het feit dat 
internationale uitwisselingen voor de deelnemers 
een onderbreking van het gewone lesprogramma 
tot gevolg hebben. Deze contacten maken deel uit 
van “eigentijds” onderwijs en zijn van daaruit 
verantwoord. 

In samenwerking met de Joyce Frankland Academy 
uit Newport heeft het Charlemagne College 
Eijkhagen een Europees scholennetwerk 
opgericht onder de naam ‘Euro School Net 2000'. 
Verdere informatie over dit samenwerkingsverband 
vindt u op de website onder 
www.euroschoolnet2000.net. Thans telt dit 
netwerk 18 scholen uit 10 verschillende landen. Al 
deze inspanningen leverden het Eijkhagen het 
predicaat Europa Plus School met bijbehorend vignet 
op. Dit vignet wordt door het Europees Platform als 
een zichtbare blijk van erkenning toegekend aan 
scholen met een brede Europese uitstraling. 

Tot de buitenlandse partnerscholen behoren 
thans: 
 
 Joyce Frankland Academy Newport 

(Engeland) 
 I.I.S.S. “Ettore Majorana”, Sicilië (Italië) 
 Liceo Statale “E. Boggio-Lera”, Catania 

(Italië) 
 Liceo-Ginnasio Celio-Roccati, Rovigo (Italië) 
 I.E.S. Urola Ikastola Azpeitia B.H.I., 

Baskenland (Spanje) 
 I.E.S. Azkoitia B.H.I., Baskenland (Spanje) 
 I.E.S. Santa Maria La Real, Aguilar de 

Campoo (Spanje) 
 Carolus-Magnus-Gymnasium, Übach-

Palenberg (Duitsland) 
 Tornion Yhteislyseon Lukio, Tornio (Finland) 
 1e I.C. Statale “Danilo Dolci”, Priolo 

Gargallo (Italië) 
 The Schools Complex nr. 4, Leszno (Polen) 
 MTÜ Kool 21.Sajadin, Tallinn (Estland) 
 Mondragon Unibertsitatea, Baskenland 

(Spanje) 
 Secondary Teacher Training College FLOS,  

Sittard (The Netherlands) 
 Lycée La Xavière, Lyon (France) 
 Tornedalsskolan, Haparanda (Zweden) 
 Royston Schools Academy Trust  
          ℅  Meridian School (Engeland) 

Algemene doelstelling: 

Het aanbieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs 
dat uitdrukkelijk rekening houdt met de realiteit van 
de Europese Unie en jongeren effectief voorbereidt 
op hun rol als Europees burger, dit in het bijzonder 
door gebruik te maken van een Europese leeromge-

ving.  

Concrete doelstelling: 

Leerlingen toerusten met Europese competenties, zij 
ontvangen na deelname aan een uitwisselingsproject 

een officieel bewijs van deelname. 
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 Brugklas: 

Kennismaking met EIO (Europese en Internationale 

Oriëntatie) middels het ma-

ken van internationalise-

ringsopdrachten tijdens les-

uitval. 

     Twee havo: 

Deelname aan de eendaagse 

onderwijsprojecten met het 

Inda-Gymnasium (Kornelimünster) en het Carolus-

Magnus-Gymnasium (Übach-Palenberg). 

 

 Drie havo: 

Deelname aan het tweejarig Erasmus+ uitwisselings-

project met als project-thema: “Sports with no bor-

ders”. 

De volgende scholen zijn hierbij betrokken: 

1. I.E.S. Santa Maria La Real in Aguilar de Cam-

poo, Spanje 

2. Carolus-Magnus-Gymnasium in Übach-

Palenberg, Duitsland 

3. Joyce Frankland Academy Newport in New-

port, Groot-Brittannië 

4. Charlemagne College Eijkhagen in Landgraaf, 

Nederland 

     

 

 Twee vwo: 

Organisatie en deelname aan de Europadag, waar-

bij nagenoeg alle lidstaten van de EU vertegen-

woordigd worden. 

 Drie vmbo: 

Deelname aan het zevendaags uitwisselingsproject 

met het Liceo Scientifico Statale ’E. Boggio-Lera in 

Catania (Sicilië) met als project thema: “Let’s go 

abroad”. 
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Websites: 

www.eijkhagen.nl    

www.euroschoolnet2000.net  
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