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De eerste anderhalve week zitten er alweer op. Wat heerlijk om een schoolgebouw weer vol te zien met 
leerlingen. Nu ook de mavo-leerlingen hun intrek in gebouw A hebben genomen zijn we eindelijk op volle 
kracht. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de aanleg van de voortuin. Deze voortuin voor gebouw 
A en B biedt straks een heerlijke mogelijkheid om tijdens pauzes te verblijven. Tot die 
tijd is het nog een beetje behelpen. We hebben zoveel mogelijk ruimte gecreëerd om 
de fietsen te plaatsen. Uiteraard is daar in het ontwerp van de nieuwe tuin rekening 
mee gehouden.  
 
Helga van der Weele, adjunct-directeur, laat het Cambreur College met vertrouwen 
achter. Na er 40 jaar gewerkt te hebben, heeft Helga van der Weele het Cambreur 
College afgelopen vrijdag op feestelijke wijze verlaten. Dat was niet zomaar een 
afscheid: Helga heeft zoveel bijgedragen aan wat het Cambreur nu is, dat je met een 
gerust hart mag zeggen dat er een icoon is vertrokken. In het nieuwe, smaakvol 
ingerichte CC blijven sporen van haar aanwezigheid achter, zoals in haar inbreng met 
betrekking tot het interieur. Ook de tuin zal eeuwig helpen herinneren aan haar 
aanwezigheid. Als blijk van waardering mag ze namelijk een zelfgekozen boom 
plaatsen in de tuin die nu in aanleg is.  
 
Dinsdag tijdens de persconferentie hoorden we demissionair premier Rutte zeggen dat 
de anderhalvemeter maatregel per 25 september komt te vervallen. Ook is het vanaf 
die datum niet meer verplicht een mondkapje te dragen. De schoolleiding is voornemens deze regel dan ook 
per 25 september te laten varen. Uiteraard staat het eenieder vrij wel een mondkapje te blijven gebruiken. 
 

 

 
donderdag 16 september 
- Accolade 
- 14.10 kurzweilinstructie in OLC vmbo/vwo 
- 15.00 kurzweinintructie in OLC mavo/havo 
- 18.30 infoavond (T)vw2, geb. A 
- 20.00 infoavond (T)vw3, geb. A 
dinsdag 21 september 
- 19.30 infoavond bb/bk//km lj. 1, op gebouw B 
- 19.30 infoavond bb/kb lj. 2, op gebouw B 
- 20.00 infoavond bb/kb lj. 3, via zoom 
- 20.00 infoavond bb/kb lj. 4, via zoom 
woensdag 22 september 
- vanaf 15.15 kennismakingsgesprekken coach/ouder mavo 1-2 en mentor/ouder (T)havo/vwo 1 
- 18.30 infoavond (T)ha2-3, geb. A 
- 20.00 infoavond (T)ha4-5, geb. A 
donderdag 23 september 
- vanaf 15.15 kennismakingsgesprekken coach/ouder mavo 3-4 en mentor/ouder (T)havo/vwo 1 
- 18.30 infoavond (T)vw4-5, geb. A 
- 20.00 infoavond (T)vw6, geb. A 

VAN DE DIRECTIE 

AGENDA 
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maandag 27 september 
- start breakweek 1 tot en met vrijdag 1 oktober (zie bijlage voor de activiteiten) 
- techniekdag mavo 1-2 
- vanaf 13.30 bedrijvenbezoek (T)havo-4 
dinsdag 28 september 
- techniek voorlichtingsmiddag mavo 3-4 
- 19.30-21.30 MR 
woensdag 29 september 
- techniekdag vmbo 1-2 
donderdag 30 september 
- Accolade 
- techniekdag vmbo 3-4 
 
De excursie naar Lille voor (T)ha3 en (T)vw3 gaat dinsdag 28 september niet door vanwege de 
coronamaatregelen in Frankrijk. 
 

 

 
De werktijden van mevrouw Smienk, de afwezigheidscoordinator, zijn als volgt: 
Maandag, dinsdag en vrijdag vanuit kantoor van 08.00-12.30 uur 
Woensdag en vrijdag vanuit huis van 08.00- 12.30 uur. 
Ziekmelden en het indienen van verlofbriefjes door leerlingen kan dagelijks bij de receptie van gebouw A. Op 
gebouw B vindt dat plaats bij het Infopunt (voorheen het kantoor van mevrouw Luijten). 
 
De heer Verstegen neemt tot aan de herfstvakantie een pas op de plaats. Hij blijft weliswaar lesgeven, maar 
reduceert op advies van de arts het aantal lessen per klas. Ook bij andere taken doet hij het tijdelijk rustiger 
aan. We hopen dat hij zich snel helemaal de oude voelt. 
 

 

 
We hebben nog een deeltijdvacature open staan voor het vak Frans. We hebben deze week gesprekken met 
potentiële kandidaten en verwachten dat de lessen voor de leerlingen zo spoedig mogelijk doorgang kunnen 
vinden.    
 
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. 
 
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.  

PERSONELE ZAKEN 

VACATURES 
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• 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 
 

 

 
Zoals elk jaar gebruikelijk hebben de afdelingen weer met elkaar besproken wat de doelen zijn voor dit jaar. 
Omdat we u graag op de hoogte houden lichten de afedelingsleiders hier vast een tipje van de sluier op: 

 

VMBO TEAMDOELEN 2021-2022 

• Ontwikkeling LOB(loopbaanoriëntatie) opzetten in een doorlopende leerlijn  

• Nieuw profiel Dienstverlening en producten opzetten voor schooljaar 2022-2023  

• Samenwerking MBO verder versterken 

• Doorlopende leerlijn digitale vaardigheden verder uitwerken 

• PTA onder de loep nemen voor vmbo bovenbouw 

• Overlegstructuur team en faciliteiten gebouw B verbeteren 

• Inzet infopunt leerlingzaken starten 

• Gezamenlijk visie opzetten toekomstig onderwijs op vmbo 

• Faciliteiten op gebouw B renoveren en toekomstbestendig 
maken 
 

MAVO TEAMDOELEN 2021-2022 

• Verder implementeren coachschap/coachend begeleiden leerlingen en besluit 
nemen over voortgang 

• Coachuur focussen op een sterkere relatie en daardoor begeleiding voor je 
coachleerlingen 

• Onze plek vinden in de nieuwouw 
• Besluit nemen over pakketkeuze jaar naar voren halen 
• Besluit nemen over de vorm van het PTA 
• STO een smoel geven 

 
HAVO DOELEN 2021-2022 

• NPO: Pomodoro-middagen, mentoruren lj 1-2-3-4 havo gaan wekelijks door, 
introductiedag op 7 september, nieuwe (vakoverstijgende) breakweekprojecten lj 1-2-3, 
bijlessen lj 4-5 havo via Mr Chadd, ontwikkeluren lj 1-2-3 havo in periode 2 en 3.  

• Werkhouding leerlingen in Magister en op rapport voor de gehele onderbouw havo.  

• Toekomst onderwijs havo afdeling: Samenwerking (bedrijven) in de regio, 
vakoverstijgend werken en projectonderwijs, aanbod extra 
vakken/modules/begeleiding, creatief en technisch talent bevorderen, mentoraat 
versterken, toetsing. Onder andere op de tweedaagse met het havoteam in november 
willen we meer vorm geven aan hoe de toekomst voor de havo-afdeling eruit mag 
komen te zien.  

UIT DE AFDELINGEN 

mailto:rhermans@cambreurcollege.nl
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• Toetsbeleid: pilot één leertoets en/of leestoets op een dag in leerjaar 2 havo, papieren toetsagenda 
leerjaar 1 -2- 3 om het overzicht voor leerlingen en hun docenten te bewaken.  

 

VWO ACTUEEL 2021-2022 

• NPO: Pomodoro-middagen en vakspecifieke begeleiding, mentoren 
begeleiden bij studievaardigheden 

• (T)vwo 2 en 3: eXploration is gestart met Spaans: gedurende 11 
weken gaan leerlingen aan de slag met de basis van de Spaanse taal. 
Na de cursus kunnen ze een kort gesprekje voeren 

• Breakweek 1: programma's voor (T)vwo. Onder andere Verrassend 
Vwo voor (T)vwo 1, Cross Your Borders voor (T)vwo 3, 
introductieprogramma (T)vwo 2-3 bij Outrex en project Nutrition voor 
(T)vwo 6 

• De leerlingen uit (T)vwo 6 zijn gestart met het profielwerkstuk 

• Infoavonden op donderdag 16 september voor (T)vwo2 en (T)vwo3 en 
donderdag 23 september voor (T)vwo 4-5-6: de informatieavonden 
worden op school gehouden, hiervoor heeft u een uitnodiging gehad. Naast een algemene introductie, 
maakt u kennis met de mentor van uw kind. 

• Kennismakingsgesprekken (T)vwo 1: op woensdag 22 september en woensdag 23 september bent u 
samen met uw kind welkom voor een kennismakingsgesprek met de mentor. Tijdens deze gesprekken 
wisselen we informatie uit over hoe uw kind de overstap van basisschool naar het Cambreur College 
ervaart, hoe het thuis en op school gaat en hoe uw kind in de nieuwe klas een plek vindt. 

 

Faciliteiten op gebouw B  

Vanaf dit schooljaar is de organisatie op het vmbo anders t.o.v. andere jaren. Mevrouw van Hest bemant het 
infopunt op het gebouw en is de leerlingcoördinator.  Dit is een nieuwe rol binnen onze afdeling. Mevrouw van 
Hest is tijdens schooldagen bereikbaar voor de leerlingen op het gebouw voor alledaagse zaken zoals bijv. 
inleveren van een verlofbriefje, ziekmelden op school, time-out pakken, meldpunt voor ongewenst gedrag op 
school maar ook voor kleine ICT problemen mogen leerlingen zich bij haar melden. Voorheen ving mevrouw 
Luijten de leerlingen op maar dit is vanaf dit schooljaar dus aangepast. Tijdens de start van het schooljaar is 
mevrouw van Hest in ieder geval enthousiast en voortvarend gestart. Dat belooft veel moois voor de toekomst. 
Wij wensen haar veel succes bij deze uitdagende taak! 
 
Mevrouw Luijten heeft haar kantoor verplaatst naar de voorzijde van de hoofdingang. De 
docentenwerkplekken zijn verplaatst naar ruimte B10.  
 
Infoavond vmbo 21 september 
Op de infoavond wordt a.s. dinsdag 21 september nog uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen op ons 
gebouw. De mentoren van leerjaar 1 en 2 houden de informatieavond fysiek op school. Ouders zijn om 19.30u. 
welkom op gebouw B. De mentoren van leerjaar 3 en 4 zullen de infoavond online verzorgen via zoom. Mede 
door een succesvolle opkomst en positieve ervaringen van de ouders vorig schooljaar hebben we besloten dit 
voor de bovenbouw zo te organiseren. De zoomlink vindt u in de uitnodigingsbrief. 
 
Scholingsdag techniek personeel vmbo 
A.s. dinsdag 21 september zijn veel docenten niet op school aanwezig vanwege een studiedag gericht op 
techniek. Houd dus rekening met veel lesuitval op die dag. We proberen het rooster zo aaneengesloten 
mogelijk te maken voor de klassen. 
  
 
Afwezigheidsbriefje 
 

Bij de vorige Accolade zat een telefoonkaart met belangrijke informatie. Helaas werkte de QR-code niet. In de 
bijlage treft u een nieuwe kaart met hierin opgenomen de juiste link naar het afwezigheidsbriefje.  

 

ALGEMEEN NIEUWS 

 

https://cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2021/09/Verzoek-om-toestemming-afwezigheid-nieuw-logo-1.pdf
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TRAINING ‘OMGAAN MET EXAMENVREES’/MET VERTROUWEN NAAR HET EXAMEN 
Voor wie is examentraining? 
Heb jij niet voldoende ondersteuning aan de tips en tricks vanuit de lessen? Voel jij je erg onzeker over de (PTA) 
toetsen en het examen? Dan kan de examenvreestraining jou helpen. 
Let op: Een examenvrees-training is geen wondermiddel! Zonder leren geen diploma!  
 
Wat is de inhoud van de training?  
Samen bekijken we in 5 trainingsblokken van een uur waar jouw angst en onzekerheid zit, je krijgt tips en trucs 
die je mentaal en fysiek kan inzetten, voor- en tijdens het examen.  
Tijdens de training hebben we een veilige sfeer en bieden we ondersteuning op maat. 
 
Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:  

- Wat is examenvrees? 
- Heb ik examenvrees of gezonde spanning? 
- De symptomen van examenvrees 
- Handvatten en tips voorafgaand aan je examen 
- Handvatten en tips bij examenvrees tijdens je examen 
- Een black out tijdens je examen  

 
Wat ook aan bod komt: 

- Hoe kan ik mijn gedachten en gedrag positief veranderen 
- Je eigen leerdoel helder krijgen en hier oplossingsgericht aan werken 
- Uitstelgedrag en perfectionisme 
- Vooruitkijken en plan van aanpak. Wat gaat jou helpen?  
- Hoe houd ik deze positieve verandering vast!  

 
Praktische informatie 
Tijd: dinsdagmiddag, 15.15 uur. 
Data: 21-9 (informatie bijeenkomst), 28-9, 5-10, 12-10, 19-10, 2-11, 9-11 (evaluatiegesprek) 
Locatie: gebouw A, lokaal volgt 
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden 
De training wordt verzorgd door: 
Fieke Rooseman en Luan Brouwers , Trainers IMW Tilburg  
f.rooseman@imwtilburg.nl, l.brouwers@imwtilburg.nl  
 
U kunt uw zoon/dochter voor deze training vandaag nog opgeven door een mail te sturen naar: 
Mevr. Ellen Bogaarts, Ondersteuningscoördinator Cambreur College 
ebogaarts@cambreurcollege.nl 
o.v.v. voor-en achternaam leerling, klas, huidige mentor/coach 
 
Artikel 1: Wat is de leerlingenraad? 
Beste leerling(en) en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wat is de leerlingenraad? De leerlingenraad is een enthousiaste groep leerlingen met een begeleider die samen 
de school een fijnere plek probeert te maken voor iedereen. Mochten leerlingen ergens mee zitten, kunnen ze 
bij ons terecht.  
Een probleem die de leerlingenraad bijvoorbeeld vorig jaar heeft opgelost, is dat er toetsen werden opgegeven 
in de week voor de toetsweek. Dat is dankzij ons nu niet meer toegestaan.  
Wij van de leerlingenraad zijn op zoek naar nieuwe leden. Waar geef jij je dan precies voor op? Jij als leerling 
kan ons helpen om de verbinding tussen leraar, directie en leerling te verbeteren en daarmee ook de ervaring 
op school. Je kan ook leren hoe je samen met andere leerlingen grote projecten aanpakt en communiceert met 
de schoolleiding. Is dit nou echt iets voor jou? Meld je dan aan bij de leerlingenraad! De inschrijvingen zijn te 
vinden op de vaksite: Leerlingenraad Cambreur (deadline: 10 oktober 2021 23:59).  
 
Ook als je niet bij de leerlingenraad wilt, kan je ons altijd bereiken voor vragen of problemen via de vaksite, via 
onze Instagram (@ccleerlingenraad), of via onze e-mail (leerlingenraad@cambreurcollege.nl). 

mailto:f.rooseman@imwtilburg.nl
mailto:l.brouwers@imwtilburg.nl
mailto:ebogaarts@cambreurcollege.nl
mailto:leerlingenraad@cambreurcollege.nl
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Namens, 
De leerlingenraad 
 
Pubers opvoeden, wel even andere koek 
Aan ouders van leerlingen van groep 7 en 8 
Aan ouders van leerlingen van leerjaar 1 en 2  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
  
De overstap van het basisonderwijs naar het vo is een grote stap voor alle leerlingen. Sinds maart 2020 zijn 
zowel leerlingen in het primair onderwijs, maar ook de Cambreurleerlingen van de huidige klas 2, vanwege 
corona onderhevig geweest aan onderwijs op afstand en/of hebben veel lesuitval en ervaren. Ook op sociaal 
gebied hebben zij tegenslagen ervaren. 
  
Uw kind loslaten, maar toch een vangnet zijn, denken dat je geen invloed meer hebt, maar wel een sterke 
voorbeeldfunctie hebben, ruimte bieden om te ontwikkelen, maar wel kaders durven aangeven, zijn zaken 
waar je als ouder/verzorger mee te maken gaat krijgen bij deze overstap. 
  
Daarom organiseren we een avond voor ouder(s)/verzorger(s) voor leerlingen groep 7/8 en klas 1/2 een 
informatieve avond die voor u heel instrumenteel zal zijn. 
 

Pubers opvoeden, wel even andere koek 😊! 
Een interactieve en informatie ouderavond over de puberteit en wat jij als ouder kan doen om je zoon of 
dochter hier door heen te coachen! 
6 oktober 2021 
19.00 uur inloop, Cambreur College, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen (het nieuwe gebouw) 
19.30 uur aanvang programma HELDER theater m.m.v. Katja Verhagen (pedagoog) 
21.30 uur afsluiting 
  
Doel van deze avond is om inzicht te krijgen in de veranderende rol van ouders/verzorgers en inzicht krijgen 
wat er in het brein van uw kind afspeelt, wat zijn de effecten van het leggen van druk door de directe omgeving 
op een kind en het aanreiken van tools om ook uw kind om te leren gaan met deze druk.  (we gaan het niet 
hebben over prestatiedruk, het gaat meer over dat je kind een jong volwassenen wordt en ander gedrag gaat 
vertonen en er dus ook een andere rol van jouw als ouder wordt verwacht.) 
 
Katja Verhagen werkt als deskundige hierin samen met HELDER theater en staat bekend om haar heldere uitleg 
en het vermogen om u te inspireren. Daarnaast nemen 2 acteurs van HELDER theater u mee naar de alledaagse 
praktijk! Vast heel herkenbaar voor u!!  
  
Hebben wij uw interesse gewekt, geef u dan op voor deze interactieve en entertainende avond. 
Laat u dit dan aan Patricia Trommelen weten. We hebben plaats voor 150 belangstellenden, dus meldt u tijdig 
aan. Geeft u uw naam per e-mail door en met hoeveel personen u komt 
aan: ptrommelen@cambreurcollege.nl. Wij reserveren dan een plek voor u. 
  
U bent van harte welkom in het nieuwe Cambreur College 
  
Ouderraad Cambreur College 
René Hermans, Rinke Koppert, directie Cambreur College 
 
 

 

 
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 

mailto:ptrommelen@cambreurcollege.nl
http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
https://www.cambreurcollege.nl/fotogallerij/

