
 

 
 

 

Dongen, november 2021 

 

Beste groep-8-leerling, 

 

Volgend schooljaar zit jij op een andere school. En daar moet je nu bijna een keuze 

voor maken. Wordt het een tweetalige opleiding of liever een ‘gewoon’ havo of vwo ? 

Wij kunnen ons heel goed voorstellen, dat deze keuze lastig is. De overstap naar een 

andere school is al spannend. En kiezen voor een tweetalige havo- of vwo-opleiding is 

misschien nog wel spannender. Wat houdt een tweetalige opleiding eigenlijk in? Wat 

heb je er eigenlijk aan? 

 

Wij vinden het leuk om je te laten ervaren hoe het is om les te krijgen in het 

Engels. Dan kun je vast en zeker daarna zelf gemakkelijker een besluit nemen. 

 

We nodigen je daarom uit voor twee proefmiddagen. Tijdens deze middagen maak je 

kennis met verschillende vakken die in het Engels gegeven worden. 

Zo krijg je een goede indruk van de tweetalige havo- en vwo-opleiding. 

Op welke dagen? 

 Woensdag 16 en 23 februari 2022 

 of 

 Donderdag 17 en 24 februari 2022 

Op welk tijdstip? 

 van 13.30 uur tot + 15.15 uur 

Op welke plaats? 

Gebouw A, Mgr. Schaepmanlaan 13, 

Dongen 

 Samenkomst in de hal. 

 

Wij zien je graag komen. Deze lessen kosten niets. Wel moet je zelf voor vervoer 

zorgen.  Als je je inschrijft, verwachten we wel dat je op beide dagen alle lesjes 

bijwoont. 

 

Heb je zin om te komen? Vinden je ouder(s)/verzorger(s) het goed? Zit je in groep 

8 en krijg je waarschijnlijk straks een havo- of vwo advies? Mag je weg van de 

basisschool? 

Vul dan het inschrijfformulier in en zorg dat dit  uiterlijk woensdag 9 februari 

2022 op het Cambreur College is.   

 

Met  vriendelijke groet, 

Bram Thielen 

Coördinator TTO 

Cambreur College Dongen



 

 

Introductielessen TweeTalig Onderwijs HAVO / VWO 
 

Mijn naam is ............................................................................................. 

 

Ik kom van basisschool .......................................................................... 

 

in de plaats ............................................................................................... 

 

 

Mijn adres is: .......................................................................................... 

 

Postcode en Plaats: .............................................................................. 

 

Telefoonnummer: .............................................................................. 

 

e-mail:  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Ik wil graag meedoen aan de introductielessen op twee middagen op het Cambreur 

College. 

Ik kom:   

O woensdag 16 en 23 februari 2022 

 Of 

O donderdag 17 en 24 februari 2022 

om 13.30 uur op het hoofdgebouw, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen 

 

 

Handtekening van de leerling: .................................................................................... 

 

 

 

Handtekening van de ouder(s)/ verzorger(s): .......................................................... 

 

 

 

Dit formulier uiterlijk dinsdag 8 februari 2022 opsturen naar  

 Cambreur College 

 t.a.v.  Renate Siemons 

 Postbus 145 

 5100 AC Dongen 

 

of uiterlijk woensdag 9 februari 2022 afgeven op het hoofdgebouw, Mgr. 

Schaepmanlaan 13.  

Mailen mag ook: rsiemons@cambreurcollege.nl 


