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Vorige week woensdag hebben we in heel kleine kring afscheid genomen van Antoinette de Nijs. De vele kaarten, 
bijdragen en mooie wensen van veel collega’s hebben dit afscheid voor haar heel speciaal gemaakt. 
 
Op donderdag 8 oktober vierden we het bereiken van het hoogste punt bij de nieuwbouw, ook in aangepast vorm. 
Het moment om alle werkers op de bouwplaats te bedanken voor hun discipline en harde werken. Het traject 
loopt naar wens, de bouwplaats ziet er keurig uit en hoe leuk is het om de nieuwe gymzaal en de kleedlokalen stap 
voor stap opgebouwd te zien worden. 
 
Vrijdagmiddag 9 oktober stond in het teken van het afscheid van Rob van Esch. In twee sessies heeft hij met oud-
collega’s en collega’s terug kunnen blikken op bijna 40 jaar Cambreur en tegelijkertijd zijn verjaardag kunnen 
vieren. Zijn werk zit erop, maandag heeft hij echt de deur achter zich dicht gedaan. Hij memoreerde het feit dat wij 
sinds het uitbreken van de coronacrisis een vitaal beroep hebben. En dat bleek gisteren in de persconferentie van 
het duo Rutte-De Jonge opnieuw. Een beperkte lock down, waarbij de scholen open blijven. We gaan ons best 
doen om dat op een zo veilige en verstandige manier te realiseren. 
 
Jordy Pfrommer blijkt het voor de camera prima te doen. Zo ook de leerlingen van gebouw B die in een filmpje 
voor BN/De Stem vertellen dat het dragen van een mondkapje gewoon gewoon is. Op A en C moet dit ook na de 
herfstvakantie gewoon worden, in het belang van leerlingen en personeel.  
 
Met de collegascholen van het VO en met de basisscholen hebben we contact over informatie-avonden en open 
dagen. Zowel de informatie-avonden als de open dag gaat in aangepaste vorm door, maar ook digitaal zal er 
informatie verspreid worden. 
 
Volgende week nemen we even afstand, hopen we op heerlijk herfstweer, zodat we kunnen wandelen en fietsen, 
kunnen picknicken ergens op een bankje, thuis kunnen kokkerellen met het eigen gezin of de plaatselijke horeca 
kunnen steunen door een lekkere maaltijd te bestellen en te laten bezorgen. Hoe dan ook, we wensen iedereen 
een fijne vakantie. Pas goed op jezelf en op alle mensen in je omgeving. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 
 
 

Van de rector 
 
Een schooljaar beweegt zich op het ritme van de vakanties. We sluiten het eerste deel alweer af. Een periode die 
begon in de warmte van augustus en die we afsluiten met de natte kilte van de herfst. Een periode waarin de 
coronabesmettingen toenamen en wij gewoon doorgingen met het verzorgen van onderwijs op school. Ik heb 
grote bewondering voor ieders inzet daarvoor, het lef om gewoon naar school te komen in het vertrouwen dat het 
veilig genoeg is – en dat de schoolleiding daarvoor zorgt. Ik heb deze weken vaak moeten denken aan de 
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‘Zomergasten-uitspraak’ van Ilja Leonard Pfeijffer: Vrijheid is als je bij alles wat je doet eerst aan de ander denkt. 
Deze coronatijd leert ons dat eens te meer. Ik hoop dat onze leerlingen het ook leren door het onderwijs dat wij 
verzorgen. Dat dat te merken is in de wijze waarop wij werken. Dat we ervaren dat we de ander nodig hebben om 
beter te worden.  
Juist in deze tijden van corona staat het sociale contact onder druk, ook op onze scholen. Op donderdag 1 oktober 
stond op de voorpagina van het dagblad Trouw het volgende citaat van de hoogleraar sociale psychologie Paul van 
Lange (Vrije Universiteit): ‘Investeer juist in deze tijden in sociaal contact. Je hebt de mensen uit je nabije 
omgeving nu meer nodig dan ooit tevoren. Uit onderzoek weten we dat één-op-één-contacten een grote rol 
spelen in ons welzijn. Ga daar met die mensen uit je nabije omgeving mee aan de slag. Dat kan prima zonder de 
coronaregels te overtreden.’ Dat kan ook op school. Ga met een collega ergens zitten, maak een belafspraak. Of ga 
wandelen. Het doet goed om samen dingen te doen.  
Dat gebeurde ook tijdens de diners pensants die ik samen met collega’s van het Cambreur en het Hanze heb 
gehouden. Daar heb ik ervaren hoe waardevol het is om samen na te denken over de koers van onze 
scholengroep. Mijn denken is aangescherpt en ik hoop dat de beide teams zich straks herkennen in de hoofdlijnen 
van het schoolplan.  
Ik wens iedereen van harte een ontspannen en gezonde herfstvakantie!  
 
Nynke Gerritsma 

 
 

 

donderdag 15 oktober 
-  Accolade 
maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 
- herfstvakantie 
dinsdag 27 oktober 
- 19.30 klankbordgroep vmbo 1-4, geb. B 
maandag 2 november 
- start stageweek vmbo-3 tot en met vrijdag 6 november 
dinsdag 3 november 
- studie- en beroepenavond voor lln en ouders vmbo/mavo/(T)havo-3 
 

 
Rob van Esch en Antoinette de Nijs hebben hun werk overgedragen aan hun Cambreurcollega’s. We wensen hun 
een mooie tijd. 

 
 

 
Corona 
Voor alle ouders/verzorgers 
Dinsdagavond heeft het kabinet een pakket aan 
maatregelen aangekondigd die de opmars van het 
coronavirus moet stoppen. Onze woordenschat wordt 
verrijkt met ‘blokjes-verjaardag’ en ‘alcohol-klok’, en de 
scholen blijven open. Woensdagmorgen heeft de 
kerndirectie onderstaande maatregelen genomen om de werksituatie op de scholen zo veilig mogelijk te houden. 
Deze maatregelen gaan na de herfstvakantie in en gelden in ieder geval tot en met 6 november. 

- vanaf maandag 26 oktober is het dragen van een mondkapje verplicht in alle situaties waar de 1,5 meter 
tussen leerling en medewerker niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale 
lessituaties kan het mondkapje af.  

- Ook is een mondkapje verplicht bij beroepsgerichte vakken in het vmbo waarbij geen 1,5 meter afstand 
kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.  

- alle onderwijsactiviteiten gaan door, de ‘leuke’ niet-lesactiviteiten zoals vieringen en kerstborrels gaan 
niet door. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 januari. 

AGENDA 

CORONAMAATREGELEN 

PERSONELE ZAKEN 
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- fysiek overleg met groepen van maximaal 10 personen kunnen doorgaan. Overleg in groepen groter dan 
10 personen moeten digitaal gevoerd worden. 

- de voor november geplande voorlichtingsbijeenkomsten voor groep 8-leerlingen gaan door. 
Belangstellenden moeten zich van te voren aanmelden en we werken met een tijdslot.  

- we adviseren om de corona-app te gebruiken.  
In een situatie waarin iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven gaat ons werk gewoon door, en dat 
is goed voor leerlingen en voor de samenleving. Maar het vraagt veel van ons allemaal. We hebben grote 
waardering voor ieders inzet voor de leerlingen en het onderwijs. 
Blijf gezond, houd anderhalve meter afstand en was regelmatig je handen. Het coronavirus bestrijden we samen. 
 
Met een hartelijke groet, 
Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep 
René Hermans en Helga van der Weele, directie Cambreur College 
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Veilig leren staat voorop  
Voor alle ouders 
Goede ventilatie is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. De eisen voor ventilatie van 
schoolgebouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Vanuit het ministerie is gevraagd om na te gaan of de scholen 
voldoen aan deze ventilatie-eisen.   
  
Voor iedere OMO-school is in beeld gebracht wat voor ventilatiesysteem het schoolgebouw heeft en of het 
systeem voldoet aan de voorgeschreven eisen. Om de eventuele risico’s op verspreiding van het virus zo klein 
mogelijk te maken zijn daar waar nodig, direct na de zomer maatregelen genomen. Bij twijfel hebben we advies 
gevraagd aan de installateur.   
  
Voor het Cambreur school betekent dat dat de drie gebouwen voldoen aan de eisen.  
Wel houden we in principe de deuren van de klaslokalen open en worden tijdens leswisselingen de ramen enige tijd 
geopend. We controleren met co2-meters of het binnenklimaat blijft voldoet aan de eisen. 
 
We blijven er alles aan doen om voor onze leerlingen en medewerkers een zo veilig mogelijke leer -en 
werkomgeving te bieden.  
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Gratis fietslampjes: Zorg dat je gezien wordt!  
Voor alle ouders en leerlingen 
Zondag 25 oktober is niet alleen de laatste dag van de herfstvakantie. Het is ook de dag 
dat de klok een uur achteruit wordt gezet. Daarmee begint de wintertijd. We gaan de 
donkere periode in. Het is extra belangrijk om dan goed te worden gezien in het verkeer. 
Goede verlichting vermindert de kans op ongelukken aanzienlijk. ,,En daarom”, zegt 
Petra Lepolder, de wethouder van verkeer, ,,gaan we fietslampjes uitdelen aan alle 
leerlingen van het Cambreur College. Dat is wel zo veilig fietsen op weg naar school, naar huis of als je gaat sporten 
of chillen bij een vriend of vriendin!”. De lampjes worden gratis ter beschikking gesteld door de gemeente Dongen. 
Je ontvangt de lampjesset  in de week na de herfstvakantie via je mentor. En als je de lampjes hebt, gebruik ze dan 
ook! Zorg dat je gezien wordt! 
 
Oudervereniging of Ouderraad? 
Voor alle ouders 
Het Cambreur College heeft beide. En korte uitleg; 
Alle ouders die één of meerder kinderen op school hebben, zitten automatisch in de Oudervereniging. De club 
ouders die hen weer vertegenwoordigt heet de Ouderraad. Die term is niet zomaar een bedachte naam; het maakt 
het onderscheid tussen beide en Ouderraad is hiervoor de juiste benaming. Deze naam wordt landelijk gebruikt 
ook in andere onderwijsinstellingen. 
De Ouderraad bestaat uit ouders die betrokken zijn bij de school. Zij organiseren activiteiten en verrichten 
ondersteunende werkzaamheden zoals het meedenken in het beleid. Tevens kan de OR een helpende hand zijn 
voor docenten. Iedere OR handelt naar eigen inzicht en is het gezicht voor de ouders. Wij komen maandelijks bij 
elkaar om de diverse zaken met elkaar te bespreken en te evalueren. Waar staan we? Moeten er dingen anders?  
Mocht u interesse hebben om de Ouderraad te versterken of heeft u een leuk idee voor een activiteit. Laat het ons 
weten via ouderraad@cambreurcollege.nl. 
 
Leerlingen helpen leerlingen 
Voor alle leerlingen in de bovenbouw 
Wil je zelf beter worden in een aantal vakken? 
Wil je hier tegelijkertijd een ander mee helpen? 
En wil je hier tevens een centje mee bijverdienen? 
 
Dat kan. Word lentor. 
Wat is een lentor? Een lentor is een leerling-mentor. Iemand die in de bovenbouw de stof in een aantal vakken aan 
een jongerejaars leerling kan uitleggen en deze kan begeleiden naar een beter punt. Tegelijkertijd leer je zelf de 
stof dubbel zo goed. Want aan een ander iets uitleggen is de hoogste en beste vorm van leren. 
 
We hebben je echt nodig. Je hoeft niet supergoed in een vak te zijn om een goede lentor te zijn, integendeel. Als je 
zelf hebt moeten worstelen om een vak onder de knie te krijgen weet je precies waar het lastig is voor andere 
leerlingen. 
 
Wat moet je doen? 
Geef onderstaande gegevens door aan Renate Siemons, rsiemons@cambreurcollege.nl. Zij koppelt jou dan aan 
een leerling met een hulpvraag. De hulples kan op school, maar ook bij de leerling thuis plaatsvinden. Dit soort 
zaken regel je met de ouders van de bijlesleerling. 
 
Doen! 
 
naam: ........... 
klas: ........... 
telefoonnummer: ........ 
e-mailadres:........... 
straatnaam: ........ 
plaats: ............ 

ALGEMEEN NIEUWS 

mailto:ouderraad@cambreurcollege.nl
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vakken waarin je zou willen begeleiden:  .........................  (bij wiskunde aangeven A en/of B) 
Onderbouw en/of bovenbouw:   ……………………… 
 
Bericht vanuit de gemeente Dongen 
Ter informatie voor alle ouders 
Beste schoolbestuurders, schooldirecteuren en leerkrachten, 
Op deze Dag van de Leraar zeggen we jullie graag hoe blij we met jullie zijn. Corona 
vraagt veel van ons allen, ook van het onderwijs. We zien met bewondering en 
respect hoe jullie keer op keer het onderwijs, en alles wat daar bij komt kijken, aanpassen aan de continu 
veranderende omstandigheden. We vinden het knap hoe jullie daar mee om gaan. Dank voor jullie 
professionaliteit, flexibiliteit en voor de wijze waarop jullie voor onze kinderen en ouders klaar staan! 
  
Geniet van jullie dag waarop jullie heel welverdiend in het zonnetje staan. 
  
Hartelijke groet, 
Eline van Boxtel 
Wethouder   
 
 
 
 
Bezinningsdagen mavo-3 en (T)havo-4 
Voor alle ouders en leerlingen van mavo-3 en havo-4 
Onder de huidige omstandigheden vinden we het niet raadzaam om samen met de leerlingen van mavo-3 en havo-
4 op bezinningsdagen te gaan. Net als bij de diploma-uitreiking vorig jaar denken we wel na over mogelijke 
alternatieven, overigens niet in de vorm van een meerdaagse activiteit. De betrokken leerlingen en ouders krijgen 
hierover tijdig bericht. 
Zoals eerder gemeld zal het bedrag dat niet gebruikt wordt voor de bezinningsdagen noch voor een alternatieve 
activiteit op het einde van het jaar teruggestort worden. 
  
Over de bezinningsdagen van (T)vwo-5 later in het jaar nemen we later in het jaar een besluit, net als voor andere 
gezamenlijke activiteiten. 
  
Reizen in mei, reizen in september 
Voor alle ouders en leerlingen van de examenklassen en de voorexamenklassen 
In december nemen we een besluit over het wel of niet doorgaan van de reizen voor de examenklassen in 
april/mei. 
In december starten we de aanmelding op voor de reizen in september, wetende dat het coronavirus ook hier roet 
in het eten kan gooien. 
 
 

 
Geen mededelingen. 
 

 
Nieuwsberichten en fotoalbum 
En nog meer leuke berichten zijn te lezen op onze site. Klik hier voor de nieuwste foto’s op onze site. 

UIT DE AFDELINGEN 

VANUIT HET DECANAAT 

NIEUW OP ONZE WEBSITE 

http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
https://www.cambreurcollege.nl/fotogallerij/

