
Schoolgids Cambreur College 
Schooljaar 2022-2023 
Onze wereld wordt steeds digitaler, telefoon, tablet en computer 
zijn eerder bij de hand dan een papieren agenda. Daarom 
verstrekken we geen papieren schoolgids meer, maar verwijzen we 
met links naar de passages op onze website, waar de informatie die 
u nodig hebt gemakkelijk te vinden is en actueel is. Onze 
contactgegevens vindt u hieronder, evenals de namen en e-
mailadressen van onze medewerkers. 

Mocht u desalniettemin geen antwoord kunnen vinden op uw 
vragen, schroomt u dan niet om ons te bellen of te mailen. Wij staan 
u graag te woord en passen waar nodig de website aan. 

 

“Ruimte voor jou”, zo luidt de slogan van onze school. Ruimte om je te ontwikkelen, om te leren, te 
sporten, muziek te maken en creatief bezig te zijn. Ruimte om mooie vriendschappen op te bouwen 
en om uit te groeien tot een jong-volwassene die stevig in het leven staat. 

Deze uitspraak is gebaseerd op de vijf kernwaarden die kenmerkend zijn voor onze school: Thuis, 
Samen, Ambitie, Groei en Eigenaarschap. Kernwaarden die we samen met al onze medewerkers, 
onze leerlingen en onze ouders willen realiseren. 

Bereikbaarheid Cambreur College 
Als u afspraken wilt maken met leden van de schoolleiding, met mentoren of vakdocenten dan kan 
dat altijd via de receptie van de school. Mocht iemand niet direct te bereiken zijn, dan wordt u 
teruggebeld of we nemen per e-mail contact met u op. 

Telefoon:    0162 - 315650 
Website:    www.cambreurcollege.nl  
E-mail:     secretariaat@cambreurcollege.nl  
E-mail bij ziekmeldingen:  receptie@cambreurcollege.nl  of via de Magister App  
 
Bezoekadressen:  
Gebouw A:  Mgr. Schaepmanlaan 13, 5103 BB Dongen 
Gebouw B:  Mgr. Schaepmanlaan 2, 5103 BC Dongen 
Postadres:   Postbus 145, 5100 AC Dongen  
 
Telefonische bereikbaarheid 
De telefoonnummers van onze medewerkers worden om privacy redenen niet vrijgegeven. Mocht 
het buiten schooltijden dringend nodig zijn om een medewerker te spreken, dan kunt u een van de 
directieleden bellen. 
directeur René Hermans  
conrector Rinke Koppert  06 – 50936610 
 

http://www.cambreurcollege.nl/
mailto:secretariaat@cambreurcollege.nl
mailto:receptie@cambreurcollege.nl


Het Cambreur College maakt samen met het Hanze College in Oosterhout deel uit van Kwadrant 
Scholengroep. Mocht u contact op willen nemen met de rector van Kwadrant Scholengroep, Nynke 
Gerritsma, dan kunt u via het directiesecretariaat een afspraak maken.  
Het telefoonnummer is 0162 - 372810. 
 
Kwadrant Scholengroep valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De 
rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan 
de voorzitter van de raad van bestuur. 

 

De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Jos Kusters. U 
kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken: 

Spoorlaan 171 
Postbus 574, 5000 AN Tilburg 
013 – 5955500 
omo@omo.nl  

 
Afdelingsleiders, decanen, ondersteuningscoördinatoren en counselors: 
 
Afdelingsleiders 

Marloes Luijten  vmbo  mluijten@cambreurcollege.nl 
Léon Dingemans mavo (interim) ldingemans@cambreurcollege.nl 
Cindy Schade  (T)havo  cschade@cambreurcollege.nl 
Katrien Willemen (T)vwo  kwillemen@cambreurcollege.nl 
 
Decanen 
Zehra Çemrek  vmbo 
Liesbeth Romme mavo 
Piet Robben  (T)havo 
Marie-José Koot (T)vwo 

 

Interne ondersteuningscoördinatoren 
Ellen Bogaarts  vmbo 
Ellen Bogaarts  mavo 
Monique Wiaterek  (T)havo 
Dianne Rijnen  (T)vwo 
 
Counselors/vertrouwenspersonen voor leerlingen 
vmbo:   Luc Mannaerts 

mavo:   Cecile van Dal 

(T)havo:  Hans van der Heide 

(T)vwo:  Sanne van Gastel 

 
Externe vertrouwenspersoon voor leerlingen 
Joost Poppelaars docent Hanze College 
 
Medewerkers onderwijspersoneel 

naam vak/functie e-mailadres 

S.M. Akkermans haco, beeldende vorming sakkermans@cambreurcollege.nl 

P.J.C. Akkermans economie, commercieel, 
haco, secretarieel 

pakkermans@cambreurcollege.nl 

H. Amdhari Frans hamdhari@cambreurcollege.nl 

mailto:pakkermans@cambreurcollege.nl


E.L.J. Augustijn Nederlands eaugustijn@cambreurcollege.nl 

L.A.G. van Baardwijk Nederlands lvbaardwijk@cambreurcollege.nl 

J. Barends-Chisholm English, Engels+ jbarends@cambreurcollege.nl 

M.R. Bebrout geschiedenis, mens en 
maatschappij, rots en water 

mbebrout@cambreurcollege.nl 

J. de Beer wiskunde jdebeer@cambreurcollege.nl 

P.P.G. van den Berg Engels pvdberg@cambreurcollege.nl 

A.F.V. Bekkers biologie abekkers@cambreurcollege.nl 

L. Ballemans haarverzorging lballemans@cambreurcollege.nl 

C.P.M. Bogaarts Engels ebogaarts@cambreurcollege.nl 

M.C.S.E. Bredius-
Hoogendam 

Frans mbredius@cambreurcollege.nl 

M. Bruynen Duits mbruynen@cambreurcollege.nl 

S.J. Brouwers History, geschiedenis bbrouwers@cambreurcollege.nl 

M.J.M. Buijs biologie mbuijs@cambreurcollege.nl 

Z. Cemrek-Dermirtas economie, logistiek, mode en 
design 

zcemrek@cambreurcollege.nl 

E. Citak economie ecitak@cambreurcollege.nl 

C.M.G. van Dal rots en water, ondersteuning 
bij sport en 
bewegingsactiviteit, Physical 
Education, lichamelijke 
opvoeding 

cvdal@cambreurcollege.nl 

L.J.A. Daniel praktijk LOB, administratie, 
wiskunde 

ldaniel@cambreurcollege.nl 

T.T.H.P. Deelen Physical Education, 
lichamelijke opvoeding 

tdeelen@cambreurcollege.nl 

D.M. Dierckx Engels ddierckx@cambreurcollege.nl 

J.M.R. Dierx-de Groot Duits, Nederlands jdierx@cambreurcollege.nl 

R.M. Dekkers beeldende vorming rdekkers@cambreurcollege.nl 

P.L.G. Dirven Engels pdirven@cambreurcollege.nl 

E.L. van Eendenburg vormgeving, ckv, beeldende 
vorming 

eveendenburg@cambreurcollege.nl 

C.W.C. van Eersel rots en water, lichamelijke 
opvoeding 

cveersel@cambreurcollege.nl 

R.H.C. Engelen kunst, Art en Cultural 
Education, ckv, Arts 

rengelen@cambreurcollege.nl 

A. Essanhaji wiskunde aessanhaji@cambreurcollege.nl 

M.A.P.W. Gagliardi maatschappijwetenschappen, 
maatschappijleer 

mgagliardi@cambreurcollege.nl 
 

S.C.P. van Gastel Biology svgastel@cambreurcollege.nl 

E.C.C.M. de Gouw wiskunde edegouw@cambreurcollege.nl 

N.S. Govers Duits ngovers@cambreurcollege.nl 

A.J.J. Groeskamp Nederlands agroeskamp@cambreurcollege.nl 

A.M.E. de Groot mens en omgeving, mens en 
zorg, mens en activiteit, mens 
en gezondheid, keuken 

adegroot@cambreurcollege.nl 

H.O. van der Heide geschiedenis hvdheide@cambreurcollege.nl 

A.J.H. van der Heijden natuurkunde, scheikunde avdheijden@cambreurcollege.nl 

S.J. Heezius biologie, haco sheezius@cambreurcollege.nl 
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D. Houtdijk natuur-/scheikunde1, 
natuurkunde 

dhoutdijk@cambreurcollege.nl 

C.P. Hawkins Engels, English IB chawkins@cambreurcollege.nl 

S. Jalaly wiskunde, Mathematics sjalaly@cambreurcollege.nl 

K.J.M. Jacobs tekenen, ckv, beeldende 
vorming 

kjacobs@cambreurcollege.nl 

M.G. Jacobs levensbeschouwing mjacobs@cambreurcollege.nl 

H.J. Jolie wiskunde ejolie@cambreurcollege.nl 

S. Kavelaars Mathematics skavelaars@cambreurcollege.nl 

A.D.N. de Kock natuurkunde adekock@cambreurcollege.nl 

S. Koenen lichamelijke opvoeding, 
Physical Education 

skoenen@cambreurcollege.nl 

M. Koot Frans, decaan (T)vwo mkoot@cambreurcollege.nl 

P.J.C.C. Koreman geschiedenis pkoreman@cambreurcollege.nl 

N. Kruithof biologie nkruithof@cambreurcollege.nl 

P.F.F.M. Kuijpers levensbeschouwing, filosofie pkuijpers@cambreurcollege.nl 

M. van Kuppeveld Nederlands mvkuppeveld@cambreurcollege.nl  

A.P. Lafeber-Verstraate Nederlands alafeber@cambreurcollege.nl 

M. Laghzaoui English+, Engels, English IB mlaghzaoui@cambreurcollege.nl 

M. Lammers lichamelijke opvoeding mlammers@cambreurcollege.nl 

R.A.H. Linders Duits rlinders@cambreurcollege.nl 

L.N.J. Mannaerts geschiedenis, mens en 
maatschappij, 
maatschappijleer 

lmannaerts@cambreurcollege.nl 

A. Mouwen wiskunde amouwen@cambreurcollege.nl 

P.C.A. Nuijten beeldende vorming pnuijten@cambreurcollege.nl 

C.W. van Ommen levensbeschouwing, filosofie, 
Religious Education, 
Filosophy 

svommen@cambreurcollege.nl 

N. Ottevanger-Fitters Duits nottevanger@cambreurcollege.nl 

T.T.U. Oversteeg-
Nguyen 

biologie uoversteeg@cambreurcollege.nl 

S.R. Pedro dienstverlening en producten, 
haco, robotica 

spedro@cambreurcollege.nl 

J.J.C. Pfrommer mens en maatschappij, 
Nederlands  

jpfrommer@cambreurcollege.nl 

J.C.J. Pfrommer natuur-/scheikunde1, 
natuurkunde 

jepfrommer@cambreurcollege.nl 

M.A.P. Ritmeester-Kant Nederlands mritmeester@cambreurcollege.nl 

P.A.M. Robben Nederlands, decaan (T)havo probben@cambreurcollege.nl 

G.A.A.M. Rijnen kunst, beeldende vorming, 
Arts 

drijnen@cambreurcollege.nl 

E.A.L.M. Romme dienstverlening en producten, 
facilitaire dienstverlening 
inrichting en verzorging, 
decaan mavo-3 

lromme@cambreurcollege.nl 

C. M. van Rooij-
Rouwenhorst 

kennismaking met uiterlijke 
verzorging, mens en activiteit, 
mens en zorg, mens en 
gezondheid 

cvrooij@cambreurcollege.nl 
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W.A.C. van Rooij-van 
Broekhoven 

Nederlands wvrooij@cambreurcollege.nl 

M. Schellekens Engels mschellekens@cambreurcollege.nl 

J.M.J. Schrover biologie, Science hschrover@cambreurcollege.nl 

R.R. Schoots economie, digiwijs, 
dienstverlening en producten 

rschoots@cambreurcollege.nl 

A.M.P. Siemons Engels dsiemons@cambreurcollege.nl 

L.T.B. Smits wiskunde bsmits@cambreurcollege.nl 

T.T.M. Spijker aardrijkskunde tspijker@cambreurcollege.nl 

T.L.J. van Sunten ondersteuning bij sport en 
bewegingsactiviteiten, rots en 
water, Physical Education, 
lichamelijke opvoeding 

rvsunten@cambreurcollege.nl 

L. Smit Engels  lsmit@cambreurcollege.nl 

N. Taidouch Engels ntaidouch@cambreurcollege.nl 

B. Tennebroek Economics, bedrijfseconomie btennebroek@cambreurcollege.nl 

W. Tetteroo-Boersen Engels  wtetteroo@cambreurcollege.nl 

I. Theulen Nederlands itheulen@cambreurcollege.nl 

B.C.B. Thielen aardrijkskunde, Geography, 
Global Studies 

bthielen@cambreurcollege.nl 

J. van den Tol Frans jvdtol@cambreurcollege.nl 

R. M. Toorop presentatie en styling, 
vormgeving, beeldende 
vorming, 

rtoorop@cambreurcollege.nl 

O. Trommelen digiwijs, haco, informatica otrommelen@cambreurcollege.nl 

 K. van Veen muziek, Music kvveen@cambreurcollege.nl 

R.P.L. van de Veerdonk aardrijkskunde rvdveerdonk@cambreurcollege.nl 

L. van der Velde praktijk LOB, 
levensbeschouwing 

lvdvelde@cambreurcollege.nl 

N.J.A.A.M. Verbrugge wiskunde, praktijk LOB, 
digiwijs 

nverbrugge@cambreurcollege.nl 

P. Verhoeven Engels pverhoeven@cambreurcollege.nl 

E. Vermeulen Engels evermeulen@cambreurcollege.nl 

K.J.A. Verstegen aardrijkskunde, Geography kverstegen@cambreurcollege.nl 

E. Vink wiskunde, Mathematics evink@cambreurcollege.nl 

K. Vlaardingerbroek haco, ckv kvlaardingerbroek@cambreurcollege.nl 

J.P. de Vries economie jdevries@cambreurcollege.nl 

A.A.M. de Vrieze informatica adevrieze@cambreurcollege.nl 

M.R.J. van der Wegen lichamelijke opvoeding, 
Physical Education 

mvdwegen@cambreurcollege.nl 

 M.C.M.J. Wiaterek ondersteuningscoördinator  mwiaterek@cambreurcollege.nl  

L. Willems biologie lwillems@cambreurcollege.nl 

 M. Willemen-van 
Dokkum 

natuurkunde, wiskunde mwillemen@cambreurcollege.nl 

T. Willemse maatschappijwetenschappen, 
Social Studies 

twillemse@cambreurcollege.nl 

J.P. Wisse biologie jwisse@cambreurcollege.nl 

M. Weterings keuken, praktijk LOB, voeding 
en bewegen, mens en zorg, 

mweterings@cambreurcollege.nl 
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mens en gezondheid, mens 
en omgeving 

M. de Wolf Nederlands mdewolf@cambreurcollege.nl 

 

Medewerkers onderwijs ondersteunend personeel 

S. van den Akker telefoniste/receptioniste  svdakker@cambreurcollege.nl  

L. Ballemans onderwijsassistent  lballemans@cambreurcollege.nl  

J.A.G. Beerens-Kimenai technisch onderwijsassistent ybeerens@cambreurcollege.nl  

S.C. Bekkers- 
van Roozendaal beleidsmedewerker P&O sbekkers@kwadrant-sgr.nl 

T.A.M. Bertens-Spekking medewerker roosterzaken dbertens@cambreurcollege.nl 

H.W. Brokx medewerker 
schooladministratie hbrokx@cambreurcollege.nl  

P.M.P.C.M. de Bruijn onderhoudsmedewerker, 
conciërge pdebruijn@cambreurcollege.nl 

J.B.P. Cooper-Beekman medewerker OLC hcooper@cambreurcollege.nl  

F.H.E.M. Couwenberg conciërge fcouwenberg@cambreurcollege.nl 

W.T.J.M. van Gestel-
Broeders 

medewerker OLC en 
coördinator kurzweil  

wvgestel@cambreurcollege.nl; 
decanaatsbureau@cambreurcollege.nl 

J.B.G. van Heesch systeembeheerder jvheesch@cambreurcollege.nl  

N. van Hest onderwijsassistent  nvhest@cambreurcollege.nl  

T.J.J.M. de Hoogh beleidsondersteunend 
medewerker ICT tdehoogh@kwadrant-sgr.nl 

A.J.M. Hultermans eerste medewerker 
leerlingenadministratie hhultermans@kwadrant-sgr.nl 

D.E.E.M. van der Mei directiesecretaresse, coach 
oop dvdmei@kwadrant-sgr.nl 

J.M.C. Moerenhout-van 
Rijthoven 

technisch onderwijsassistent, 
preventiemedewerker jmoerenhout@cambreurcollege.nl  

L.A.N. Musch systeembeheerder lmusch@kwadrant-sgr.nl 

J. Oomen manager bedrijfsvoering joomen@kwadrant-sgr.nl 

I.W.J Pasmans medewerker roosterzaken ipasmans@kwadrant-sgr.nl 

J.J. van Riel conciërge jvriel@cambreurcollege.nl 

M.J.F. Rosenbrand-
Martinus 

telefoniste/receptioniste, 
stagecoördinator grosenbrand@cambreurcollege.nl 

E.M.J. Siemons-Dijks directiesecretaresse rsiemons@cambreurcollege.nl 

E.J.G.M. Smienk-Faes 
coördinator aan- en 
afwezigheid  esmienk@cambreurcollege.nl 

C.A.M. van Sunten-van 
Gageldonk 

remedial teacher, dyslexie 
coach  lvsunten@cambreurcollege.nl 

P.J.G. Trommelen telefoniste/receptioniste ptrommelen@cambreurcollege.nl 

G. Türkyilmaz onderwijsassistent  gturkyilmaz@cambreurcollege.nl  

M.J.G.M. Weijers-de 
Grood kwaliteitsmedewerker mweijers@cambreurcollege.nl 

H.J.M. Welling conciërge ewelling@cambreurcollege.nl 

P.A.T. Weterings-van 
Loon 

medewerkster facilitaire 
dienst nweterings@cambreurcollege.nl  

S. Wijnen pedagoog leerlingzaken swijnen@cambreurcollege.nl 
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