
augustus 2020 

do 20 aug Accolade  

ma 24 aug START PERIODE 1 

 13.20 – 15.00 mentoruur voor alle leerlingen 

di 25 aug start lessen volgens rooster 

 deze week opstarten brugklasleerlingen 

 uitreiken devices tijdens 1ste, 2de en 3de uur aan leerjaar 1 

 2de en 3de uur voor leerjaar 1 mavo/havo/vwo les volgens rooster 

 4de en 5de uur mentoruur leerjaar 1 mavo/havo/vwo 

wo 26 aug schoolfotograaf voor nieuwe leerlingen i.v.m. schoolpasje 

do 27 aug 19.00 infoavond vw1a en TTO1b 

 
september 2020 

wo 2 sep 1ste, 2de (en 3de uur) PTA herkansingen 

 kennismakingsgesprekken coach/ouder mavo-1-2, geb. C 

do 3 sep Accolade 

 14.10 kurzweilinstructie in OLC voor leerlingen vmbo 

 15.00 kurzweilinstructie in OLC voor leerlingen mavo/(T)havo/(T)vwo 

 18.30 infoavond (T)vwo-2 

 20.00 infoavond (T)vwo-3 

 kennismakingsgesprekken coach/ouder mavo-3-4, uitreiken PTA, geb. A (AG3) 

ma 7 sep 19.30 infoavond (T)havo-4-5, uitreiken PTA, geb. A 

di 8 sep 19.00 infoavond bb/bk/kb/km leerjaar 1, geb. B 

 19.00 infoavond bb/kb leerjaar 2, geb. B 

 20.00 infoavond bb/kb leerjaar 3, uitreiken PTA, geb. B 

 20.00 infoavond bb/kb leerjaar 4, uitreiken PTA, geb. B 

wo 9 sep 1ste, 2de (en 3de uur) PTA herkansingen 

 vanaf 15.15 kennisgesprekken mentor/ouder havo-1 

 19.30 infoavond (T)havo-2-3, geb. A 

do 10 sep vanaf 15.15 kennisgesprekken mentor/ouder havo-1 

 18.30 infoavond (T)vwo-4-5, uitreiken PTA, geb. A 

 20.00 infoavond (T)vwo-6, uitreiken PTA, geb. A 

ma 14 sep Schoolfotograaf 2e t/m 6de leerjaar leerlingen en gemiste nieuwe leerlingen 

di 15 sep 13.30-15.00 bedrijvenbezoek voor leerlingen (T)havo-4 

do 17 sep Accolade 

ma 21 t/m 
vr 25 sep 

BREAKWEEK 1 

di 22 sep vanaf 15.15 kennismakingsgesprekken mentor/ouder vw1a en TTO1b 

 20.00 oudervereniging, geb. B 

do 23 sep vanaf 15.15 kennismakingsgesprekken mentor/ouder vw1a en TTO1b 

 FCE Exams Tvwo-4 

 B-dagen vmbo-4 

vr 24 sep B-dagen vmbo-4 

 FCE Exams Tvwo-4 

di 29 sep 19.30-21.30 MR 

 
oktober 2020 

do 1 okt Europese donderdag  

 Accolade 

za 10 okt Dag van de duurzaamheid 

ma 12 okt 20.00 oudervereniging, geb. B 

wo 14 okt GGD-avond, ouderbetrokkenheid voor ouders groep 7/8 en ouders leerjaar 1-2 

do 15 okt Accolade 

ma 19 t/m 
vr 23 okt 

HERFSTVAKANTIE 

di 27 okt 19.30 klankbordgroep vmbo-1-4, geb. B 

wo 28 okt 19.30 TTO infoavond voor ouders en leerlingen groep 7 

do 29 okt 19.30 TTO infoavond voor ouders en leerlingen groep 8 

 
november 2020 

ma 2 t/m vr 6 
nov 

stageweek vmbo-3 

di 3 nov studie- en beroepenavond voor leerlingen en ouders vmbo-3/mavo-3/(T)havo-3 

wo 4 nov 12.30 lunch met directeur en enkele leerlingen vmbo 



do 5 nov Accolade 

vr 6 t/m di 17 
nov 

kennismakingslesjes leerlingen groep 8 

vr 6 nov spooktocht leerjaar 2 

di 10 nov 20.00 oudervereniging, geb. B 

do 12 nov 19.30 klankbordgroep (T)vwo-1-6, geb. A 

vr 13 nov 19.30 IB uitreiking Thavo-5 en Tvwo-6 van schooljaar 2019/2020 

di 17 nov vanaf 12.50 alle leerlingen schoolbreed vrij i.v.m. toetsweek/schoolexamens 

 13.20-14.10 vragenuur leerlingen (T)havo/(T)vwo 

wo 18 t/m di 
24 nov 

toetsweek/schoolexamens schoolbreed 

do 19 nov Accolade 

do 26 nov carrièredagen vmbo-3 op school 

vr 27 nov carrièredagen vmbo-3 op bedrijfsbezoek 

 vanaf 12.00 (T)havo-4 informatiemiddag in Breda 

ma 30 nov START PERIODE 2 

 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment toetsweek/schoolexamen 

 
december 2020  

di 1 dec 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment toetsweek/schoolexamen 

wo 2 dec 09.00 start inschrijving herkansingen schoolexamen (eindexamenleerlingen) 

 12.30 lunch met directeur en enkele leerlingen (T)havo 

do 3 dec rapportvergaderingen, alle leerlingen vrij 

 09.00 deadline inschrijvingen herkansingen schoolexamen (eindexamenleerlingen) 

 Accolade 

ma 7 t/m vr 
11 dec 

BREAKWEEK 2 

ma 7 dec vanaf 15.00 uitreiken rapporten/cijferlijsten door mentoren aan alle ouders/leerlingen 

 19.00 klankbordgroep (T)havo-1-5, geb. A 

 19.00 klankbordgroep mavo-1-4 

di 8 dec 19.15 inloop informatieavond groep 8 in Rijen op KOC de Brakken, start 1ste ronde om 19.30 uur, 
2de ronde om 20.30 uur 

 19.30-21.30 MR 

wo 9 t/m vr 
11 dec 

Bezinningsdagen mavo-3 en (T)havo-4 

do 10 dec vanaf 15.00 uitreiken rapporten/cijferlijsten door mentoren aan alle ouders/leerlingen 

 informatieavond Reeshof voor groep 8 

vr 11 dec Paarse vrijdag 

 stagedag voor (T)havo-3 

 1ste, 2de en 3de uur herkansingen schoolexamen (eindexamenleerlingen) 

ma 14 dec 19.00 voorlichtingsavond nieuwe vakken (T)vwo-3 

 20.00 oudervereniging, geb. B 

do 17 dec Accolade 

vr 19 dec kerstvieringen tot uiterlijk 14.00 uur 

ma 21 dec 
t/m vr 1 jan 

KERSTVAKANTIE 

 
januari 2021 

ma 4 jan 11.10 start lessen 

do 7 jan 19.00 informatieavond profielkeuze 2de fase nieuwe vakken (T)havo-3 

ma 11 t/m 
vr 22 jan 

stageweken vmbo-4 

di 12 jan 20.00 oudervereniging, geb. B 

wo 13 jan Informatieavond VO voor ouders groep 8 op het Cambreur College 

do 14 jan Accolade 

di 19 jan 19.00 informatieavond ouders profielkeuze leerjaar 2 bb/kb (voor afstromers mavo) 

wo 20 jan 12.30 lunch met directeur en enkele leerlingen mavo 

ma 25 jan mavo-3 gehele dag naar “Stap op de rode loper” in Amsterdam 

 luistertoetsen Frans havo 

di 26 jan luistertoetsen Duits mavo 

 19.00-21.30 TTO1b naar Hendrik-Ido-Ambacht, Frans toneel 

wo 27 jan speeddaten (T)havo-3/(T)vwo-3 met (T)havo-5/(T)vwo-5 

 luistertoetsen Engels vwo 

do 28 jan Luistertoetsen Frans vwo 



 Accolade 

 19.30 presentatie haco (T)havo-3 

vr 29 jan luistertoetsen Duits havo 

 luistertoetsen Engels mavo 

 
februari  2021 

ma 1 feb opstarten showcase avond TTO leerlingen 

 luistertoetsen Engels havo 

di 2 feb 19.30-21.30 MR 

wo 3 feb luistertoetsen Duits vwo 

 leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

 16.00-20.00 open dag vmbo/mavo/havo/vwo/TTO 

do 4 feb luistertoetsen Engels vmbo kb/bb 

ma 8 t/m vr 12 
feb 

stageweek mavo-3 

ma 8 feb 20.00 oudervereniging, geb. B 

di 9 feb oriëntatieochtend profiel vmbo-2 

wo 10 t/m vr 12 
feb 

bezinningsdagen (T)vwo-5 

wo 10 feb 13.30 TTO kennismakingslesjes groep 8 

do 11 feb Accolade 

 13.30 TTO kennismakingslesjes groep 8 

 19.30 klankbordgroep (T)vwo-1-6 

 19.30 klankbordgroep vmbo-1-4 

ma 15 t/m vr 
19 feb 

CARNAVALSVAKANTIE 

ma 22 t/m vr 
26 feb 

stageweek (T)havo-4 

ma 22 feb 19.30 infoavond decanen mavo-3 

 19.30 klankbordgroep mavo-1-4 

wo 24 feb 12.30 lunch met directeur en enkele leerlingen(T)vwo 

 13.30 TTO kennismakingslesjes groep 8 

do 25 feb oriëntatieochtend keuzevakken vmbo-2 

 13.30 TTO kennismakingslesjes groep 8 

vr 26 feb CIA schoolfeest 

 
maart  2021 

ma 1 mrt carrousel profieloriëntatie mavo-2 

 19.00 presentatie profielwerkstukken (T)havo-5 en (T)vwo-6 

di 2 mrt 16.00-20.00 centrale aanmelding leerlingen groep 8 (buiten Dongen) 

do 4 mrt Accolade 

 16.00-20.00 centrale aanmelding leerlingen groep 8 (uit Dongen) 

di 9 mrt 20.00 oudervereniging, geb. B 

 vanaf 12.50 leerlingen vmbo-4 vrij i.v.m. schoolexamens 

wo 10 t/m di 
16 mrt 

schoolexamens vmbo-4 

di 16 mrt vanaf 12.50 alle leerlingen vmbo-1-3/mavo/(T)havo/(T)vwo i.v.m. toetsweek/schoolexamen 

 13.20-14.10 vragenuurtje i.v.m. toetsweek  

wo 16 t/m di 
23 mrt 

toetsweek/schoolexamens vmbo-1-3/mavo/(T)havo/(T)vwo 

do 18 mrt Accolade 

vr 19 mrt 09.00 inschrijving geopend herkansingen vmbo-4 

di 23 mrt 09.00 sluiting inschrijving herkansingen vmbo-4 

 19.30-21.30 MR 

wo 24 t/m vr 
26 mrt 

toetsweek voor bovenbouw met mondelingen 

wo 24 mrt 1ste, 2de en 3de uur herkansingen vmbo-4 

vr 26 mrt filmavond leerjaar 1 

ma 29 mrt START PERIODE 3 

 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment 

di 30 mrt 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment 

wo 31 mrt 09.00 inschrijvingen geopend herkansingen examenklassen 

 19.00 hypnoseavond in de Cammeleur 

 



april 2021 

do 1 apr Accolade 

 SPORTDAG 

 15.00 deadline inschrijvingen herkansingen examenklassen 

vr 2 t/m ma 5 
apr 

PAASWEEKEND 

di 6 t/m vr 16 
apr 

stageweken vmbo-3 

di 6 apr rapportvergaderingen, leerlingen vrij 

 start CSPE vmbo en mavo 

wo 7 apr intake nieuwe TTO leerlingen 

do 8 apr 1ste, 2de en 3de uur herkansingen examenklassen 

 vanaf 15.15 rapportuitreikingen, uitgezonderd examenklassen 

 19.00 klankbordgroep (T)havo-1-5 

vr 9 apr vanaf 15.15 rapportuitreikingen, uitgezonder examenklassen 

ma 12 apr 20.00 oudervereniging, geb. B 

di 13 apr start Ramadan 

wo 14 apr presentatie profielwerkstuk mavo, mavo-3 is publiek 

do 15 apr Accolade 

vr 16 apr project PO-VO over de “roep van de orka” 

ma 19 t/m vr 
23 apr 

BREAKWEEK 3 met reizen (T)havo/(T)vwo en andere activiteiten 

ma 19 t/m wo 
21 apr 

veldwerkstudie voor Thavo-2-3 en Tvwo-2-3 

do 22 apr 19.00 leerlingen in ‘t zonnetje 

 exameninstructie vmbo-4, mavo-4, met aansluitend jaarafsluiting vmbo-4/mavo-4 

vr 23 apr casinoavond 

ma 26 t/m vr 
30 apr 

reizen vmbo/mavo 

ma 26 apr start facultatieve lessen examenklassen vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo 

di 27 apr koningsdag 

wo 28 apr exameninstructie (T)havo-5 en (T)vwo-6, uitreiken SE lijsten in OLC 

do 29 apr stijlavond 

 
mei  2021 

ma 3 t/m vr 
14 mei 

MEIVAKANTIE 

ma 17 mei start centraal examen 

di 18 mei 20.00 oudervereniging, geb. B 

do 20 mei Accolade 

 19.00 infoavond uitwisseling voor (T)vwo-3 ouders en leerlingen met aansluitend info bovenbouw 
TTO 

ma 24 mei 2de Pinksterdag 

di 25 mei 19.30-21.30 MR 

do 27 t/m vr 
28 mei 

B-dagen vmbo-3 

 
juni  2021 

di 1 jun einde centraal examen 

 18.45 showcase alle leerlingen TTO 

do 3 jun Accolade 

 19.30 klankbordgroep (T)vwo-1-6 

 19.30 klankbordgroep mavo-1-4 

 19.30 klankbordgroep vmbo-1-4 

ma 7 t/m vr 
11 jun 

Cultuurweek TOF 

ma 7 jun 19.00 ckv-presentaties in de Cammeleur 

di 8 jun 19.00 ckv-presentaties in de Cammeleur 

do 10 jun mondeling CFCE voor Tvwo-3 

 Never stop dreamin’ in Cammeleur 

vr 11 jun 1ste t/m 5de uur schriftelijk CFCE voor Tvwo-3 

ma 14 jun start tweede tijdvak 

 20.00 oudervereniging, geb. B 

di 15 jun tweede tijdvak 



 19.30 klankbordgroep (T)havo-1-5 

wo 16 jun 08.00 bekendmaking normering eerste tijdvak 

 17.00-18.00 examenuitslag vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo 

 19.00 cijferlijsten afhalen vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo 

do 17 jun Accolade 

 uiterlijk 13.00 uur aanmelden voor tweede tijdvak 

vr 18 jun personeelsdag, leerlingen gehele dag vrij 

ma 21 jun Start tweede tijdvak tot en met woensdag 23 juni 

 18.30-19.30 kennismakingsavond nieuwe leerlingen vmbo-1 

 20.00-21.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen mavo-1 

di 22 jun 19.00-20.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen (T)havo-1 

 19.30-21.30 MR 

do 24 jun tweede tijdvak aangewezen vakken 

 
juli  2021 

do 1 jul Accolade 

vr 2 jul 08.00 uitslag tweede tijdvak vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo 

di 6 jul vanaf 12.50 leerlingen vrij i.v.m. toetsweek 

 13.20-14.10 vragenuurtje i.v.m. toetsweek 

wo 7 t/m di 
13 jul 

toetsweek 

wo 14 jul inhalen toetsweek 

do 15 jul inzien toetsen 

ma 19 jul offerfeest 

wo 21 jul boeken inleveren (onder voorbehoud) 

 16.00 diplomering mavo 

 20.00 diplomering vmbo 

do 22 jul 16.00 diplomering (T)havo 

 20.00 diplomering (T)vwo 

vr 23 jul Rapportuitreikingen en start vakantie 

ma 26 jul 
t/m vr 5 
sep 

ZOMERVAKANTIE 

 
 


