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Na een zomervakantie, waarbij de zwoele avonden op één hand te tellen waren zijn we weer in volle 
voorbereiding voor het nieuwe schooljaar. Fijn dat de leerlingen weer ‘gewoon’ naar school mogen, dat wil 
zeggen dat we volledige klassen hebben, geen lessen op afstand hoeven te verzorgen en we elkaar weer 
mogen ontmoeten, wat zo belangrijk is voor ons allen. Wel wordt er van alle leerlingen en personeel verwacht 
mondkapjes te dragen op het moment dat we ons bewegen in de gebouwen van het Cambreur. Niet ideaal, 
maar dat nemen we graag op de koop toe. Naast de havo en het vwo sluit nu ook de mavo aan in de 
nieuwbouw. Het zal niemand zijn ontgaan dat de nieuwe school nu ineens zichtbaar is geworden in het 
Dongense, nadat in de zomervakantie het oude gebouw gesloopt is. Er wordt nu hard gewerkt om de 
infrastructuur en de groenvoorzieningen aan te leggen en we hopen dat in de maand december de laatste 
werkzaamheden zijn afgerond, zodat in de lente alles rijkelijk op kan bloeien. De groenvoorziening zal zo 
aangelegd worden, dat er een duidelijke verbinding ontstaat met het vmbo en alle afdelingen tesamen het 
Cambreur College vormen. 
Dindag worden de leerlingen weer allen op school verwacht. Het zal een week vol activiteiten worden en de 
zon belooft komende week volop te schijnen. Na komende week zal iedereen zich weer helemaal thuis voelen 
en zal er roosterrust heersen, zodat iedereen weer in het bekende ritme kan komen. 
We kijken uit naar de komst van alle leerlingen en hopen wederom op een heel prettige onderlinge 
samenwerking tussen leerlingen, ouders en personeel.  
 

 

 
maandag 6 september   
- start periode 1 
- startdag personeel 
- 13.00 personeelsactiviteit 
dinsdag 7 september   
- startdag leerlingen 
- uitreiken devices The Rent Company volgens schema verderop in de Accolade 
- mentor/coachactiviteiten en introductieactiviteiten 
- instructie devices 
woensdag 8 september  
- schoolfotograaf alle nieuwe leerlingen en nieuwe medewerkers 
- 1ste, 2de en 3de uur introductie (T)vwo-1 
- mavobrede introdag 
- start lessen volgens rooster 
donderdag 9 september 
- 1ste, 2de en 3de uur introductie (T)vwo-1 
- disco voor alle brugklassen 
donderdag 16 september 
- Accolade 
- 18.30 infoavond (T)vw2 
- 20.00 infoavond (T)vw3 
 
 
 

VAN DE DIRECTIE 

AGENDA 
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Enkele collega’s moeten we door ziekte nog missen, jammer genoeg: de dames Mariken van Kuppeveld, Grâcia 
Rosenbrand en Maartje Leliveld. De heren Ron Dekkers en Jack Wisse nemen een deel van hun lessen gelukkig 
weer op en breiden dat de komende maanden verder uit.   
We wensen onze zieke collega’s een spoedig herstel en zij die weer present zijn: welkom terug en succes! 
 
We starten met een grote groep nieuwe collega’s: 

• Katrien Willemen (afdelingsleider vwo) 

• Rinke Koppert (directie) 

• Cas van Eersel (LO) 

• Eleonora van Eendenburg 

• Melissa Weterings (Z&W) 

• Emma de Gouw (wiskunde) 

• Ellen Vink (wiskunde) 

• Esmee Augustijn (Nederlands) 

• Milan de Wolf (Nederlands) 

• René van de Veerdonk (aardrijkskunde) 

• Henk Huisman (maatschappijwetenschappen/maatschappijleer) 

• Silgei Jalaly (wiskunde) 

• Yasmine Zeamari (Frans) 

• Daan Taks (Nederlands) 

• Jeroen Kimenai (economie) 

• Marc Bruynen (Duits) 
 
We wensen alle nieuwe collega’s een goede start en veel werkplezier op het Cambreur College. 
 
Van de volgende collega’s hebben we afscheid genomen: 

• Ruud van der Meer 

• Marianne Bertens 

• Emmie Lodewijk 

• Claudette Grosfeld 

• Hanny ten Thije 

• Wim Hartmans 

• Thomas Nagelkerke 

• Ralph Zijlemans 

• Mustafa Goktas 

• Nella Terpstra 

• Kim van de Gouw 

• Petra Bekkers 
 
Van Helga van der Weele nemen we na bijna 40 jaar onderwijs afscheid op 10 september.  
 

 

 
We hebben nog een twee deeltijdvacatures open staan voor de vakken wiskunde en Frans. We hebben goede 
hoop deze snel te kunnen vullen en de lessen voor de leerlingen daardoor zo spoedig mogelijk doorgang 
kunnen hebben.    
 
Cambreur College zoekt vrijwilligers 
Voor alle ouder(s)/ verzorger(s) 
De coronatijd heeft invloed gehad op onze maatschappij en uiteraard ook op ons onderwijs. Om extra stappen 
te kunnen zetten zoeken wij voor de komende twee jaar enthousiaste mensen die een handje mee willen 
helpen. 
 

PERSONELE ZAKEN 

VACATURES 
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Wie zoeken we?: 

• Mensen die zich maatschappelijk bewust in willen zetten voor een goed doel. 

• Mensen met affiniteit met opgroeiende kinderen met een vriendelijke uitstraling. 

• Mensen die leerlingen op een respectvolle manier kunnen aanspreken c.q. richting geven. 

• Mensen die zich vrijwillig in willen zetten om onderwijzend personeel te ontlasten na de corona-
pandemie.  

• Mensen die op vrijwillige basis zich in willen zetten, met wie afspraken gemaakt kunnen worden die 
niet als vrijblijvend worden beschouwd. 

 
Wat bieden we?: 

• Het Cambreur College hecht veel waarde aan wederzijds respectvolle omgang tussen leerlingen en 
volwassenen en in dezen zijn we trots op onze leerlingen. 

• We betrekken onze vrijwilligers bij alle informele schoolbrede activiteiten zoals kerstgala, casino- en 
stijlavond, personeelsdag en zij mogen rekenen op een kerstgeschenk en meer.  

• Vrijwilligers worden op het Cambreur door het team omarmd als gelijkwaardige collega’s , waarbij 
iedereen zich thuis kan en mag voelen.  

• Een vrijwilligersvergoeding die volgens wettelijke bepalingen uitgereikt wordt.  
 
Wat zijn de werkzaamheden?: 

• Surveilleren voor een klas indien de docent afwezig is. De zogenaamde invalsurveillance (inclusief het 
eventueel afnemen van toetsen). 

• Surveilleren tijdens pauzes waarbij samen met de corveeploeg (bestaande uit leerlingen) de 
gemeenschappelijke ruimte en het buitengebied schoon wordt gehouden. 

• Leerlingen met vragen verder helpen en/of verwijzen naar de juiste persoon. 
 

Een korte motivatiebrief en cv wordt zeer op prijs gesteld. 
Deze kunt u richten aan: 
René Hermans 
Directeur Cambreur College 
rhermans@cambreurcollege.nl 
of : 
Mgr. Schaepmanlaan 13, 5103 BB  DONGEN 
 

 

 
De scholen gaan weer volledig open. We zijn hier heel blij mee en ontvangen alle leerlingen weer graag op 
school. We willen namelijk heel graag weer onderwijs verzorgen voor onze leerlingen, zodat hun ontwikkeling 
niet belemmerd wordt. Tegelijkertijd moeten we een zo veilig mogelijke omgeving creëren voor leerlingen en 
personeel. We hebben inmiddels de ervaring dat dit betekent dat we voortdurend de vinger aan de pols 
moeten houden en regelmatig zaken moeten bijstellen. 
We houden u via de Accolade op de hoogte en mocht het nodig zijn, dan krijgt u vaker dan een keer in de twee 
weken een Accolade. 
Hieronder de maatregelen die we ook met ons personeel communiceren. 
We voeren het protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ uit. Dat betekent dat de leerling geen 1,5 
meter afstand hoeven te houden van elkaar. We vragen wel of ze tot de docent wel 1,5 meter afstand willen 
houden.  
Daarnaast blijven de volgende maatregelen gelden: 
1 Hygiënemaatregelen, testen, quarantaine en thuisblijven 

• de hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat die worden 
nageleefd:  
- we wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder 

geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek 
- we schudden geen handen 
- we hoesten en niezen in onze elleboog 
- we zitten niet aan ons gezicht. 

• een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij: 

CORONAMAATREGELEN 

mailto:rhermans@cambreurcollege.nl
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- neusverkoudheid 
- hoesten 
- moeilijk ademen/benauwdheid 
- koorts boven 38°C  
- plotseling verlies van reuk of smaak  

• een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het 
huishouden 24 uur geen klachten heeft. 

• personeel dat behoort tot medische risicogroepen (of met gezinsleden/huisgenoten die daartoe 
behoren) krijgt het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op school. Waar mogelijk 
wordt er onderwijs op afstand georganiseerd.  

• een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na 
start van de symptomen en uitzieken. Het personeelslid/leerling mag pas weer naar school als hij/zij na 
deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Als iemand in het huishouden van het 
personeelslid/leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 10 dagen thuisblijven (omdat de 
gezinsleden tot en met 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). Het 
personeelslid/leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. 

• voor leerlingen en personeel geldt dat je 10 dagen in quarantaine moet als je in een oranje gebied bent 
geweest. Leerlingen die dit niet doen, of die ziekteverschijnselen vertonen, mag je naar huis sturen 
(ordemaatregel in het kader van veiligheid). Overleg dit wel even met de afdelingsleider. 

 
2 Maatregelen in de lokalen 

• bij de schoolingangen en in elk lokaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende 
handgel aanwezig, om handen te wassen en de tafels schoon te maken. Bij binnenkomst in school 
wassen leerlingen en docenten hun handen met water en zeep of desinfecterende handgel. Dit vereist 
heldere instructies. Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af 
met water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. 
Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoon 
gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. 

• de werkplekken voor personeel in de lokalen staan op 1,5 meter afstand van de leerlingen.  

• tijdens de lessen zijn ramen en deuren open. In de pauzes en tussen de lessen door ventileren we de 
lokalen door ramen en deuren open te laten. 

• in de praktijklessen maken de docenten gebruik van een gelaatsmasker als de 1,5 meter niet in acht 
genomen kan worden. Deze gelaatsmaskers zijn op school aanwezig en worden op persoon uitgereikt. 

• mentoren van de onderbouwklassen maken een plattegrond die in alle lessen zoveel mogelijk gebruikt 
wordt. In de bovenbouw zitten leerlingen zoveel mogelijk naast een vast maatje. In kleine 
clustergroepen in de bovenbouw verspreiden we de leerlingen over het lokaal zodat ze zoveel mogelijk 
afstand van elkaar hebben. 

• per lokaal maken we één en waar mogelijk twee vaste docenten verantwoordelijk voor de check op 
hygiëne-materiaal, ventilatie en verzorging.  

• telefoontassen kunnen gewoon gebruikt worden. 

• kluisjes  kunnen ook gebruikt worden 
 
3 Maatregelen in het gebouw 

• We dragen in de gebouwen een neus/mondmasker 

• we bieden voldoende ruimtes aan personeel om te pauzeren, zodat de 1,5 meter in acht genomen kan 
worden. 

• We hebben gescheiden pauzes voor onderbouw en bovenbouw en we stimuleren leerlingen zoveel 
mogelijk buiten te pauzeren. Ook buiten is er een goed wifibereik voor de leerlingen die daar waarde 
aan hechten.. 

• gedurende de dag worden alle ruimtes extra schoongemaakt. 

• voor bezoekers is er een triage op beide gebouwen. 
 

4 Ventilatie in de gebouwen:  

• er is voldoende ventilatie op de twee gebouwen van het Cambreur College.  
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We gaan ervan uit dat leerlingen de coronamaatregelen respecteren, zodat we een zo normaal mogelijk 
schooljaar tegemoet kunnen zien. 

 

 
Huiswerkbegeleiding via Spectrum Brabant 
Voor alle ouders en leerlingen 
De schoolleiding heeft besloten om de komende tijd te stoppen met de huiswerkbegeleiding via Spectrum 
Brabant.  
Voor de leerlingen van het vmbo en mavo zal er een onderwijsassistent ingezet worden om de leerlingen te 
helpen met het inplannen van het huiswerk, doelen stellen, aanpak van toetsen en structureren.  
De pomodoro’s worden ingezet voor de leerlingen van (T)havo en (T)vwo. 
 
Start nieuwe schooljaar 
Voor alle brugklassers en hun ouders 
Wij hopen jullie allemaal gezond en met veel energie terug te zien op dinsdag 7 september voor de eerste 
lesdag.  
De mavo, (T)havo en (T)vwo leerlingen worden volgens rooster op gebouw A aan de Mgr. Schaepmanlaan 13 
ontvangen en de leerlingen van het vmbo worden volgens rooster welkom geheten op gebouw B, Mgr. 
Schaepmanlaan 2. Iedereen begint met twee mentoruren.  
 
Met een goed gevulde etui naar school 
Voor alle leerlingen uit de onderbouw 
Op school heb je schrijfmateriaal nodig. Voor de kunstvakken eveneens, maar daar komen soms nog wat meer 
zaken bij kijken. Een goed gevuld etui is het halve werk. Wat ziet hierin? 
·         potlood 
·         gum 
·         puntenslijper met reservoir 
·         lijmstift 
·         schaar 
·         geodriehoek 
·         passer 
·         balpen 
Dit is slechts een basis. Bij sommige vakken kan nog om aanvulling hierop gevraagd worden. Ben je 
bijvoorbeeld een gum of een geodriehoek kwijt, zorg dan dat je je etui weer aanvult, zodat we in de klas verder 
kunnen. Wij rekenen op jullie! 

 
Ophalen devices leerjaar 1 en doubleurs/instromers leerjaar 2 en hoger 
De devices zullen volgens een schema uitgereikt worden aan de leerlingen. Leerlingen worden klassikaal 

opgehaald. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tijd Gebouw A  Gebouw B 

8.20-8.40 ha1a bba1 

8.40-9.00 ha1b bkb1 

9.00-9.20 Thv1c kbc1 

9.20-10.00 ma1b kmd1 

pauze     

10.20-10.40 mh1c  

10.40-11.00 mh1d  

11.00-11.20 ma1a  

11.20-11.40 Tvw1b  

11.40-12.00 vw1a   

ALGEMEEN NIEUWS 



 

      Nieuwsbrief Accolade Cambreur College  3 september 2021 

De ouderraad van het Cambreur College 
Voor alle ouders 
De ouderraad komt een keer per maand bijeen. De leden vergaderen in de vergaderruimte van het 
hoofdgebouw op maandag of dinsdag van 20.00 uur tot 21.30 uur. Heeft u belangstelling om deel uit te maken 
van deze actieve groep ouders, dan kunt u zich melden via ouderraad@cambreurcollege.nl. 
 
Schoolgidsen  
Voor alle ouders en leerlingen 
De schoolgids staat op onze website. Hierin vindt u de belangrijkste zaken over onze school. Bijgaand treft u 
een telefoonkaart aan met hierop de belangrijkste informatie. 
 

 

 
Vakantierooster 2021-2022 
Onderstaande data zijn door de MR goedgekeurd. 

maandag 6 september 2021 Eerste schooldag, dit jaar uitsluitend voor personeel 

25-29 oktober 2021 Herfstvakantie 

donderdag 4 november Studio Kwadrant (gezamenlijke studiedag) 

dinsdag 14 december Leerlingbesprekingen n.a.v. eerste rapport 

27 december 2021 – 7 januari 2022 Kerstvakantie 

28 februari – 4 maart 2022 Carnavalsvakantie 

donderdag 7 april 2022 Leerlingbesprekingen n.a.v. tweede rapport 

vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag 

maandag 18 april Tweede Paasdag 

woensdag 27 april 2022 Koningsdag 

25 april – 6 mei 2022 Meivakantie 

donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag 

vrijdag 27 mei 2022 Dag na Hemelvaart 

maandag 6 juni 2022 Tweede Pinksterdag 

25 juli – 2 september 2022 Zomervakantie 

  

 

Dit schooljaar werken we op het hoofdgebouw met gescheiden pauzes. Op gebouw B houden we het rooster 
zoals we dat nu kennen. Op A is er en scheiding tussen onder- en bovenbouw. De onderbouw is mavo 1 en 2 en 
havo/vwo 1, 2 en 3. 
De bovenbouw is dus natuurlijk mavo 3 en 4 met de bovenbouwleerlingen van havo en vwo vanaf klas 4. 

LESTIJDEN SCHOOLJAAR 2021/2022 

 

UIT DE AFDELINGEN 

mailto:ouderraad@cambreurcollege.nl
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Als bijlage de twee schema’s. 
 

bovenbouw      

naam  lesuur 
Naam voluit 
lesuur Starttijd  Eindtijd  

Lesduur in 
minuten 

Pauze na 
les in 
minuten 

1 1e lesuur 08:20 09:10 50   

2 2e lesuur 09:10 10:00 50   

3 3e lesuur 10:00 10:50 50 20 

4 4e lesuur 11:10 12:00 50   

5 5e lesuur 12:00 12:50 50 30 

6 6e lesuur 13:20 14:10 50   

7 7e lesuur 14:10 15:00 50 10 

8 8e lesuur 15:10 16:00 50   

9 9e lesuur 16:00 16:50 50 5 

10 10e lesuur 16:55 17:45 50   

      
onderbouw      

naam  lesuur 
Naam voluit 
lesuur Starttijd  Eindtijd  

Lesduur in 
minuten 

Pauze na 
les in 
minuten 

1 1e lesuur 08:20 09:10 50   

2 2e lesuur 09:10 10:00 50 20 

3 3e lesuur 10:20 11:10 50   

4 4e lesuur 11:10 12:00 50 30 

5 5e lesuur 12:30 13:20 50   

6 6e lesuur 13:20 14:10 50 10 

7 7e lesuur 14:20 15:10 50   

8 8e lesuur 15:10 16:00 50   

9 9e lesuur 16:00 16:50 50 5 

10 10e lesuur 16:55 17:45 50   

 

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

NIEUW OP ONZE WEBSITE 

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

