
september 2021 

ma 6 sep Start periode 1 

 Startdag personeel, leerlingen vrij 

di 7 sep Startdag leerlingen 

 Uitreiken devices door The Rent Company 

 Instructie devices 

 Mentor- en introductieactiviteiten 

wo 8 sep Schoolfotograaf voor alle nieuwe leerlingen 

 1ste, 2de en 3de uur introductie (T)vwo-1 

 Mavobrede introdag 

 Start lessen volgens rooster 

do 9 sep 1ste, 2de en 3de uur introductie (T)vwo-1 

 Disco voor alle brugklassers 

do 16 sep Accolade 

 14.10 kurzweilinstructie in OLC voor vmbo 

 15.00 kurzweilinstructie in OLC voor mavo/havo/vwo 

 18.30 infoavond (T)vw2 

 20.00 infoavond (T)vw3 

di 21 sep 19.30 infoavond bb/kb/km lj. 1, geb. B 

 19.30 infoavond bb/kb lj. 2, geb. B 

 20.00 infoavond bb/kb lj. 3, geb. B 

 20.00 infoavond bb/kb lj. 4, geb. B 

wo 22 sep Vanaf 15.15 kennismakingsgesprekken coach/ouder mavo 1-2 en mentor/ouder (T)havo/vwo lj. 1 

 18.30 infoavond (T)ha2-3, geb. A 

 20.00 infoavond (T)ha4-5, geb. A 

do 23 sep Vanaf 15.15 kennismakingsgesprekken coach/ouder mavo 3-4 en mentor/ouder (T)havo/vwo lj. 1 

 18.30 infoavond (T)vw4-5, geb. A 

 20.00 infoavond (T)vw6, geb. A 

ma 27 sep 
t/m vr 1 okt 

Breakweek 1 
Herfstsignalering dyslexie leerjaar 1 

ma 27 sep Techniekdag (technobus) voor mavo 1-2 

 schoolfotograaf voor vmbo1-4 en mavo 1 

 13.30-15.00 bedrijvenbezoek havo-4 

di 28 sep Techniek voorlichtingsmiddag voor mavo 3-4 

 Excursie Lille (T)ha3 en (T)vw3 

 19.30-21.30 MR 

wo 29 sep Techniekdag vmbo 1-2 

do 30 sep Accolade 

 Techniekdag vmbo 3-4 

 
oktober 2021 

ma 4 okt Infoavond mavo 3-4, digitaal 

wo 6 okt Thema-avond ouderbetrokkenheid voor ouders groep 7-8 en ouders leerjaar 1-2 

do 7 okt Europese donderdag voor TTO-docenten en leerlingen Tha3 en Tvw3 

do 7 en vr 
8 okt 

B-dagen vmbo-3 

di 12 okt 19.30 ouderraad, geb. A 

wo 13 okt 13.00-14.00 lunch directeur met leerlingen vmbo 

do 14 okt Accolade 

 Cambridge diploma-uitreikingen 

vr 15 okt Officiële opening nieuwbouw 

ma 18 t/m 
vr 22 okt 

Stageweek (T)ha-5 

wo 20 okt 19.30 TTO-infoavond voor ouders en leerlingen groep 7 

do 21 okt 11.00 ICT-festival voor medewerkers, alle leerlingen vanaf 11.00 uur vrij 

 19.30 TTO-infoavond voor ouders en leerlingen groep 8 

vr 22 okt Opening nieuwbouw voor buren en andere belangstellenden 

ma 25 t/m 
vr 29 okt 

HERFSTVAKANTIE 

 
november 2021 

ma 1 t/m vr 
12 nov 

Stageweek vmbo-4 

di 2 nov Studie- en beroepenavond voor leerlingen en ouders vmbo-3/mavo-3/(T)havo-3 



do 4 nov Studiedag Kwadrant, leerlingen vrij 

 Accolade 

vr 5 nov Spooktocht leerjaar 2 

di 9 nov Informatieavond ouders groep 8 op Cambreur 

wo 10 nov 13.00-14.00 lunch directeur met leerlingen mavo 

do 11 nov 19.30 klankbordgroep (T)vw1-6, geb. A 

 19.30 klankbordgroep vmbo 1-4, geb. B 

vr 12 nov Schoolfeest 

ma 15 nov 19.30 ouderraad, geb. A 

do 18 nov Accolade 

 18.30-20.30 voorlichting vervolgopleiding door oud-leerlingen, verplicht voor (T)ha4 en (T)vw4, 
voor (T)ha5 en (T)vw5-6 facultatief 

vr 19 nov 19.30 uitreiking IB-diploma’s Tha5 en Tvw6 van schooljaar 20/21 

di 23 nov Leerlingen bovenbouw havo en vwo in de ochtend vrij i.v.m. start toetsweek om 13.30 uur 

 Vanaf 12.50 alle leerlingen vrij schoolbreed i.v.m. start toetsweek 

 13.30 start toetsweek bovenbouw havo en vwo 

wo 24 nov Start toetsweek overige leerjaren 

do 25 nov 19.00 informatieavond ouders groep 8 op Cambreur 

di 30 nov Einde toetsweek 

 
december 2021  

wo 1 dec 8ste en 9de uur inhaalmoment toetsweek 1 

do 2 dec 8ste en 9de uur inhaalmoment toetsweek 1 

 Accolade 

ma 6 t/m vr 
10 dec 

Breakweek 2 

ma 6 dec Meeloopdag vmbo/mavo-2  

 Phileas Fogg voor TTO-2 

di 7 dec 19.30-21.30 MR 

wo 8 dec 09.00 inschrijving herkansingen SE (eindexamenleerlingen) 

wo 8 t/m vr 
10 dec 

Bezinningsdagen voor ma-3 en (T)ha-4 

do 9 dec Voorstelling “Signatuur onbekend” voor (T)ha3 en (T)vw3 

 Carrièredagen voor vmbo-3 op school 

 09.00 deadline inschrijving herkansingen SE (eindexamenleerlingen) 

vr 10 dec Carrièredagen voor vmbo-3 op bedrijfsbezoek 

 Paarse vrijdag 

ma 13 dec Start periode 2 

ma 13 t/m 
vr 17 dec 

Stageweek vmbo-3 

di 14 dec Rapportvergaderingen, leerlingen vrij 

 19.30 ouderraad, geb. A 

wo 15 dec 1ste, 2de en 3de uur herkansingen SE (eindexamenleerlingen) 

 13.00-14.00 lunch directeur met leerlingen havo 

do 16 dec Accolade 

 Vanaf 15.00 uitreiken rapporten/cijferlijsten door mentor/coach aan alle ouders/leerlingen 

ma 20 dec Vanaf 15.00 uitreiken rapporten/cijferlijsten door mentor/coach aan alle ouders/leerlingen 

 19.00 klankbordgroep (T)ha1-5, geb. A 

 19.00 klankbordgroep ma1-4, geb. A 

 19.00 voorlichtingsavond nieuwe vakken (T)vw-3 

vr 24 dec Kerstvieringen tot uiterlijk 14.00 uur 

ma 27 dec 
t/m vr 7 jan 

KERSTVAKANTIE 

 
januari 2022 

ma 10 jan 11.10 start lessen 

 19.30 ouderraad, geb. A 

do 13 jan Accolade 

 19.00 online informatieavond profielkeuze 2de fase nieuwe vakken (T)ha-3 

di 18 jan 19.00 informatieavond ouders profielkeuze lj. 2 bb/kb 

wo 19 jan 13.00-14.00 lunch directeur met leerlingen vwo 

 Informatieavond voor ouders groep 7 en 8 



ma 24 jan 
t/m vr 11 
feb 

Leerlingtevredenheidsonderzoek voor alle klassen 

ma 24 jan Luistertoets Engels vwo 

wo 26 jan Speeddaten (T)ha-3 en (T)vw-3 met (T)ha-5 en (T)vw-5 

 Luistertoets Engels bb/kb 

do 27 jan Accolade 

 Luistertoets Duits mavo 

 19.30 presentatie haco (T)ha-3 

 Tha-1 en Tvw-1 English Theatre IDEA: Ella Disenchanted The Panto! 

vr 28 jan Luistertoets Frans vwo 

ma 31 jan Luistertoets Duits havo 

 
februari  2022 

di 1 feb Luistertoets Engels havo 

 19.30-21.30 MR 

wo 2 feb Luistertoets Frans havo 

 Luistertoets Engels mavo 

do 3 feb Luistertoets Duits vwo 

vr 4 feb Leerlingen vanaf 12.50 vrij i.v.m. open dag 

za 5 feb 12.00-16.00 Open dag 

di 8 feb Oriëntatieochtend profielvakken vmbo bk/kb lj. 2 

do 10 feb Accolade 

di 15 feb 19.30 ouderraad, geb. A 

wo 16 feb Hypnoseavond leerjaar 3 

do 17 feb 19.30 klankbordgroep (T)vwo 1-6 

 19.30 klankbordgroep vmbo 1-4 

ma 21 t/m vr 
25 feb 

Stageweek mavo-3 en (T)havo-4 

ma 21 feb 19.30 infoavond decanen mavo-3 

 19.30 klankbordgroep mavo 1-4 

wo 23 t/m vr 25 
feb 

Bezinningsdagen (T)vw-5 

do 24 feb Oriëntatieochtend keuzevakken lj. 2 bb/kb/mavo 

 Accolade 

ma 28 feb t/m 
vr 4 mrt 

CARNAVALSVAKANTIE 

 
maart  2022 

di 8 mrt 16.00-20.00 centrale aanmeldingen nieuwe leerlingen op inschrijving 

wo 9 mrt Verkiezingsdebat lokale verkiezingen Cambreur College i.s.m. de restzetel podcast 

do 10 mrt 16.00-20.00 centrale aanmeldingen nieuwe leerlingen op inschrijving 

 19.00 presentatie PWS (T)ha-5 en (T)vw-6 

ma 14 mrt Start CPE beeldende vorming GL/TL t/m 23 mei 

 20.00 ouderraad, geb. A 

do 17 mrt Accolade 

 1ste en 2de uur Kangoeroewedstrijd schoolbreed lj. 1 en 2 

di 22 mrt Vanaf 12.50 alle leerlingen vrij i.v.m. toetsweek en schoolexamens 

wo 23 t/m di 
29 mrt 

Toetsweek voor onderbouw vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo 

wo 23 t/m wo 
30 mrt 

Toetsweek voor nietexamenklassen vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo 

wo 23 t/m vr 
1 apr 

Toetsweek voor examenklassen vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo 

do 31 mrt Accolade 

 
april 2022 

za 2 apr Start Ramadan tot en met 1 mei 

ma 4 apr Start CSPE t/m 8 juli 

 Start examentrainingen havo/vwo, voor mavo en vmbo gaan lessen eindexamenklassen door 

ma 4 apr t/m 
23 jun 

Start BB en KB flex  

ma 4 t/m vr 
15 apr 

Stageweek vmbo-3 



di 5 apr Intake nieuwe TTO-leerlingen (gehele dag) 

 8ste en 9de uur inhaalmoment toetsweek 

wo 6 apr 8ste en 9de uur inhaalmoment toetsweek 

 Presentatie PWS mavo-4, mavo-3 is publiek 

do 7 apr Rapportvergaderingen, leerlingen vrij 

vr 8 apr Inschrijvingen herkansingen examenklassen 

 15.00 deadline herkansingen examenklassen 

zo 10 t/m di 
12 apr 

TTO-2 veldwerk in Serooskerke 

ma 11 apr Start periode 3 

di 12 apr 1ste, 2de en 3de uur herkansingen examenklassen 

 Deadline pakket- en profielkeuze 

 19.00 klankbordgroep (T)havo 1-5 

 19.30 ouderraad, geb. A 

wo 13 apr Gala-avond vmbo/mavo 

do 14 apr Accolade 

 Sport- en cultuurdag 

 Jaarafsluiting vmbo/mavo 

 Exameninstructie vmbo-4, mavo-4, (T)havo-5 en (T)vwo-6, uitreiken SE-lijsten  

 Gala-avond (T)havo/(T)vwo 

vr 15 apr Goede vrijdag, vrije dag voor leerlingen en personeel 

ma 18 apr 2DE PAASDAG 

di 19 t/m vr 
22 apr 

Reisweek examenklassen 

di 19 apr Start facultatieve lessen voor examenklassen vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo 

 19.30-21.30 MR 

ma 25 apr 
t/m vr 6 mei 

MEIVAKANTIE 

 
mei  2022 

ma 9 mei 19.30 klankbordgroep mavo 1-4 

 20.00 ouderraad, geb. A 

do 12 t/m 
ma 30 mei 

CE 

do 12 mei 19.30 klankbordgroep vmbo 1-4 

 Accolade 

do 19 mei 19.00 infoavond uitwisseling (T)vwo-3 ouders en leerlingen 

di 24 mei 19.30-21.30 MR 

wo 25 mei Accolade 

do 26 en vr 
27 mei 

HEMELVAARTWEEKEND 

ma 30 mei 
t/m vr 3 juni 

Breakweek 3 

 
juni  2022 

do 2 en vr 
3 jun 

B-dagen vmbo-3 

ma 6 jun 2de PINKSTERDAG 

wo 8 jun 19.00-21.30 CKV-Performance-avond (T)havo-4 en (T)vwo-4 

do 9 jun Accolade 

 19.00-21.30 CKV-Performance-avond (T)havo-4 en (T)vwo-4 

di 14 jun 19.30 klankbordgroep (T)havo 1-5 

 19.30 klankbordgroep (T)vwo 1-6 

 19.30 ouderraad, geb. A 

wo 15 jun 08.00 uitslag CE 1ste tijdvak 

 19.00 ontvangst geslaagde leerlingen 

do 16 jun Voor 12.00 uur opgave 2de tijdvak 

 18.45 show-case alle TTO-leerlingen 

vr 17 jun Personeelsmiddag, alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 

ma 20 t/m 
do 23 jun 

2de tijdvak 

ma 20 jun 18.30-19.30 kennismakingsavond nieuwe leerlingen vmbo lj. 1 

 20.00-21.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen mavo lj. 1 

di 21 jun 18.30-19.30 kennismakingsavond nieuwe leerlingen (T)havo lj. 1 



 20.00-21.00 kennismakingsavond nieuwe leerlingen (T)vwo lj. 1 

do 23 jun Accolade 

 
juli  2022 

vr 1 jul 08.00 uitslag CE 2de tijdvak 

di 5 jul Leerlingen bovenbouw havo en vwo ’s morgens vrij i.v.m. start toetsweek om 13.30 uur 

 13.30 start toetsweek bovenbouwleerlingen havo en vwo 

 Vanaf 12.50 uur alle leerlingen vrij i.v.m. toetsweek 

wo 6 t/m di 
12 jul 

Toetsweek 

do 7 jul Accolade 

ma 11 jul 19.30 ouderraad, geb. A 

wo 13 jul Inhalen toetsen 

do 14 jul Toetsen inzien 

wo 20 jul Boeken inleveren (onder voorbehoud) 

 16.00 diplomering vmbo 

 20.00 diplomering mavo 

do 21 jul Accolade 

 16.00 diplomering (T)vwo 

 20.00 diplomering (T)havo 

vr 22 jul Rapportuitreikingen 

 Vanaf 13.00 start zomervakantie tot en met 4 september 

 
 


