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Ook al is het vandaag al de 16

de
 januari, toch willen we alle Accoladelezers een goed, gezond, 

gelukkig 2015 wensen. Er blijven immers nog 11 ½ maand over na vandaag om dat te realiseren.  
 
Voor een paar medewerkers en een flink aantal leerlingen is het jaar minder gezond begonnen. Het 
aantal afwezigen en pipse jongelui in de diverse klassen is behoorlijk, het aantal zieke collega’s 
eveneens. We wensen iedereen beterschap en een spoedig herstel.  
 
Want een gezonde geest in een gezond lichaam hebben de meeste leerlingen zo vlak voor de 
toetsweek en voor het bepalen van de cijfers van het tweede rapport wel nodig. 
Succes iedereen bij de voorbereiding van toetsen, bij de centrale luistertoetsen, bij het verder 
afronden van sectorwerkstukken en profielwerkstukken en het repeteren van presentaties. 
 
De eerste vier weken van 2015 staan in het teken van informatieavonden en open dagen. We willen 
zo goed mogelijk laten zien, wat leerlingen hier kunnen leren en hoe ze zich verder kunnen 
ontwikkelen. Onze leerlingen gaan hier zeker een belangrijke rol in spelen. Maar ook u als 
Cambreurouder: bent u tevreden, vertel het anderen. Plaatst u een kanttekening bij bepaalde zaken, 
klopt u dan bij ons aan. 
 
Ad van der Ven 
Helga van der Weele 

 
 

 
vrijdag 16 januari 
- Accolade naar ouders 
maandag 19 januari 
- luistertoets vwo Duits 
- luistertoets havo Frans 
- luistertoets bb Engels 
- Start toetsweek ha4, vw4-5 en (T)ha/(T)vw3 
dinsdag 20 januari 
- luistertoets vwo Engels 
- luistertoets havo Duits 
- 15.15 leerlingenbespreking  lj. 1, mavo 2-3 en bb/kb-2 
woensdag 21 januari 
- luistertoets vwo Frans 
- luistertoets havo Engels 
- luistertoets mavo Duits 
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donderdag 22 januari 
- luistertoets kb/mavo Engels 
maandag 26 januari 
- start periode 3 
- 19.30 klankbordgroep (T)vww4-5-6 
dinsdag 27 januari 
- 15.15 leerlingbespreking vmbo/mavo 1, vmbo-3 
- 14.15 rapportvergadering havo/vwo 2 
- inhaalmoment TW2, havo en vwo 7

de
 8

ste
 en 9

de
 uur 

woensdag 28 januari 
- open dag mavo/(T)havo/(T)vwo 16.00-20.00 uur 
vrijdag 30 januari 
- uitdelen herkansingsformulieren ha5 en vw6 

 
-  
-  

 

Sportieve start 
Niet alleen het Cambreur bestaat dit jaar 20 jaar, ook de Dongense sportaccommodatie De Vennen is 
dit jaar 20 jaar geworden. Samen hebben we dit gevierd met een gezamenlijke lunch in onze aula en 
een sportprogramma daarna bij De Vennen. Lekker bezig zijn, zien welke mogelijkheden er zijn bij De 
Vennen en de dag erna wat spierpijn en heel veel goede voornemens … Een super begin van 2015. 
 
Onze buren op bezoek 
Gisterenavond, donderdag 15 januari, mochten we 47 buren van het Cambreur College 
verwelkomen op gebouw B. Ook deze uitnodiging is in het kader van 20 jaar Cambreur en onze 
buurtjes kregen dan ook 20 Tapasgerechtjes voorgeschoteld, geheel bereid door zes leerlingen van 
gebouw B en hun docente Liesbeth Romme. 
Het was een mooie gelegenheid om echt kennis te maken en dit initiatief werd dan ook zeer op prijs 
gesteld. De sfeer was zeer genoeglijk, de buren waren enthousiast over deze uitnodiging, en het 
smaakte fantastisch! 
Van diverse kanten werden we aangespoord om over 5 jaar op soortgelijke wijze ons 25jarig 
jubileum te vieren.  
 
 
 
 
Frank Berens heeft een baan als docent Engels geaccepteerd op het Oldulphuslyceum in Tilburg. We 
vinden het jammer, dat hij onze school verlaat, maar wensen hem veel succes met deze nieuwe 
uitdaging. 
 
Gelukkig hebben we een nieuwe docente Engels gevonden in de persoon van Catherine Putters. Een 
eerstegraads docente met een flinke dosis ervaring in de bovenbouw van havo en vwo. Mevrouw 
Putters neemt ook de mentortaken van de heer Berens voor havo4b over, daarbij ondersteund als 
nieuwe docente op het Cambreur College door teamleider Ton Sprangers.  
 
We wensen mevrouw Putters succes en veel werkplezier op onze school. 
 
Mevrouw Putters heeft een kleinere baan dan de heer Berens. Daarom nemen de heer Sanders en 
de heer Laghzaoui respectievelijk een havo4-klas en een havo5-klas over. 
We zijn heel blij, dat we midden in het schooljaar deze goede oplossing hebben kunnen vinden met 
de medewerking van de drie bovenbouwdocenten. 
 

  

 
Havo 3 en vwo 3: Eerste toetsweek in het midden van het jaar 

PERSONEEL 

UIT DE AFDELINGEN 

 

 

CC20 
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Volgende week start de eerste toetsweek lopende het schooljaar voor de leerlingen van klas 3 van 
havo en vwo. Vorig jaar zijn we hiermee gestart. Dit doen we om een aantal redenen, en het is goed 
om deze voor de ouders van de betreffende leerlingen te noemen. 

 Klas 3 is een voorbereiding op de bovenbouw. Daar waar de leerlingen in klas 4 geconfronteerd 
worden met vier toetsweken in een jaar, wennen ze met twee toetsweken in klas 3 alvast aan dit 
systeem. 

 De leerlingen maken ook al kennis met toetsen in een gymzaal en tussen de toetsen een 
studieblok om een volgende toets alvast voor te bereiden. Dit systeem wordt in de bovenbouw 
gehanteerd. 

 In een toetsweek hebben we de kans om voor alle derdeklassers eenzelfde toets te maken, 
waarbij de kernvakken bovendien een dubbel uur krijgen. De stof voor de toetsen is groter dan 
voor reguliere toetsen. Ook worden er meer inzichtelijke vragen gesteld. Het resultaat van deze 
toets is belangrijk voor het advies, dat de docent afgeeft voor de profiel- en vakkenkeuze. De 
derdeklassers moeten immers in de komende maanden hun profiel gaan kiezen. 

 De dyslectische leerlingen die meer tijd nodig hebben voor hun toets of deze met het programma 
Kurzweil maken, zitten in het OpenLeerCentrum en werken daar, eventueel met een aangepast 
tijdschema. 

Wij wensen alle leerlingen veel succes bij deze toetsweek. 
 
Havo5: presentatie profielwerkstukken verplaatst 
De presentatie van de profielwerkstukken staat in de jaaragenda gepland op 5 februari. De volgende 
dag echter zijn de herkansingen voor havo5 en vwo6. Dit hebben we over het hoofd gezien. 
We hebben het volgende besluit genomen: 
De herkansingen blijven op de geplande datum, dus op 6 februari staan. 
De presentatie van de profielwerkstukken wordt verschoven naar maandag 9 februari. Hiervoor 
nodigen we ook de ouders van de examenleerlingen uit. We hopen, dat u in staat bent ook op 
maandag 9 februari te komen. Uw kind zal dit zeker op prijs stellen. 
 
Leerjaar 1: Methodeonafhankelijke toetsen 
Wij zijn benieuwd, hoe onze leerlingen het doen als we hun resultaten vergelijken met die van 
leerlingen van andere scholen en met het referentiekader dat door de overheid is vastgesteld. Ook 
de inspectie is hier benieuwd naar. Vorig jaar hebben we na onderzoek gekozen voor digitale toetsen 
voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen van ICE, zoals overigens een aantal OMO-scholen. In 
de laatste week van januari en de eerste week van februari gaan we onze eersteklassers aan een 
vijftal digitale toetsen onderwerpen. De lessen Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels zullen 
hiervoor gebruikt gaan worden onder supervisie van de eigen vakdocent. Deze krijgt kort na de toets 
een terugkoppeling van de resultaten, zodat zichtbaar wordt, welke leerling op niveau is en welke 
leerling nog stappen moet zetten. Ook de ouders van onze eersteklassers zullen op de hoogte 
gebracht worden van de resultaten. 
Alle brugklasouders krijgen volgende week hierover nadere uitleg. 
 
 
 
 
Inschrijving en betaling reizen 
Alle ouders van voorexamenleerlingen krijgen – zoals ook in de reisbrief vermeld - een factuur van € 
100,- die geldt als inschrijfbedrag. Voor leerlingen die niet mee op reis gaan of niet mee op reis 
mogen moet deze factuur dus als niet verzonden beschouwd worden. Zij nemen immers niet deel 
aan een reis. 
 
BOEJUH 
Jaarlijks staan onze Cambreurleerlingen een avond op het podium in het Volkaerttheater en 
verzorgen muziek, zang en dans. Een heerlijke avond die toont hoeveel talent we op school hebben, 
maar vooral ook met hoeveel plezier er samen gezongen, gemusiceerd en gedanst wordt.  
Op woensdag 11 maart vindt deze avond voor de 12

de
 keer plaats.  

ALGEMEEN NIEUWS 
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U willen we vragen om uw zoon of dochter te stimuleren om zijn of haar talent te tonen. Uw kind 
kan zich inschrijven via een formulier op It’s learning. De inschrijving sluit op vrijdag 23 januari 2015. 
De audities zijn op donderdag 29 januari.  

 
Rouwondersteuning 
 Afgelopen dinsdag is er een bijeenkomst geweest voor ouders van wie een kind deel wil nemen aan 

de rouwondersteuning. Deze ondersteuning is bedoeld voor leerlingen die in hun gezin een vader, 
moeder, broertje of zusje hebben verloren en hierover samen met leerlingen in eenzelfde situatie 
willen praten. De opzet van de zes bijeenkomsten is besproken en dit initiatief is zeer goed 
ontvangen. We starten op 26 januari. Ongeveer 8 leerlingen nemen deel. Mocht u de informatie 
hierover in een van de vorige Accolades gemist hebben en toch belangstelling hebben voor uw kind, 
neem dan contact op met Dianne Rijnen (drijnen@cambreurcollege.nl) of Marianne Bertens 
(mbertens@cambreurcollege.nl) . 
  
Klankbordgroepen 
In de komende maand zijn er opnieuw voor alle afdelingen klankborgroepen. Ouders, leerlingen en 
medewerkers bespreken de dagelijkse gang van zaken, het onderwijs en de speciale activiteiten. In 
veel vergaderingen denkt deze groep ook samen na over veranderingen en oplossingen. 
Met deze klankbordgroepen houden we een vinger aan de pols en borgen we onze kwaliteit. 
Bent u geen klankbordgroepouder, maar wil u wel een vraag inbrengen, dan kan dat via de 
teamleider van de betreffende afdeling. 
 
 

 

Nieuwsberichten  
En nog veel meer leuke berichten zijn te lezen op onze website. 

 "Juf...ik ben zo moe!" 

 CIA Rozenactie 2015 

 Leerlingen en docenten terug uit Nepal 
 Cambreur has got talent”  
 Bijzondere Video-Conferentie met Mumbai 
 Cambreur College start het jaar gezond bij De Vennen 
 2015 
 Sila Panday neemt afscheid 

 
Fotoalbum  
Klik hier voor de nieuwste albums op onze website. 

NIEUW OP ONZE WEBSITE 

 

 

 

 

https://mail.kwadrant-sgr.nl/owa/redir.aspx?C=O-tezrejBEOs3Mv0B7phcs0HXYT6BNJIlyGLtX2KFgsQb-MfkdX7amyfsIWLFuhczAmANJSQ-B0.&URL=mailto%3adrijnen%40cambreurcollege.nl
https://mail.kwadrant-sgr.nl/owa/redir.aspx?C=O-tezrejBEOs3Mv0B7phcs0HXYT6BNJIlyGLtX2KFgsQb-MfkdX7amyfsIWLFuhczAmANJSQ-B0.&URL=mailto%3ambertens%40cambreurcollege.nl
http://www.kwadrant-sgr.nl/nl.php/cambreur.htm
http://www.cambreurcollege.nl/-juf...ik-ben-zo-moe
http://www.cambreurcollege.nl/cia-rozenactie-2015
http://www.cambreurcollege.nl/leerlingen-en-docenten-terug-uit-nepal.
http://www.cambreurcollege.nl/cambreur-has-got-talent
http://www.cambreurcollege.nl/bijzondere-video-conferentie-met-mumbai
http://www.cambreurcollege.nl/cambreur-college-start-het-jaar-gezond-bij-de-vennen-
http://www.cambreurcollege.nl/2015
http://www.cambreurcollege.nl/sila-panday-neemt-afscheid
http://www.cambreurcollege.nl/fotoalbum/

