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De helft van het schooljaar zit erop. Klas 3 mavo, havo, vwo gaat zich serieus voorbereiden op 
sectorkeuze en profielkeuze, de decanen bereiden met  hulp van de vakdocenten hun adviezen voor. 
De examenleerlingen beginnen aan hun laatste periode en schrikken als ze uitrekenen hoeveel 
lessen ze nog hebben. En daarin moet nog best veel gebeuren.  
Vwo5 gaat na de carnavalsvakantie drie dagen bezinnen. Het programma is weer prima voorbereid 
door Peter Kuijpers en zijn collega's.  
Wij starten volgende week met periode 3.  
We wensen iedereen alvast toffe carnavalsdagen, een lekkere skibreak, een weekje naar de zon of 
gewoon een prima week thuis. 
 
Ad van der Ven 
Helga van der Weele 
 
 

 
maandag 1 februari 
- start periode 3 
- 7

de
, 8

ste
 en 9

de
 uur inhaalmoment toetsweek 

dinsdag 2 februari 
- 7

de
, 8

ste
 en 9

de
 uur inhaalmoment toetsweek 

woensdag 3 februari 
- 09.30-11.00 Global Studies Tvw4 op gemeentehuis 
- 16.00-20.00 open dag vmbo, mavo, (T)havo en (T)vwo op gebouw A/B/C 
vrijdag 5 februari 
- uitreiken herkansingsformulieren ha5 en (T)vw6 
- rapportuitreiking (T)havo/(T)vwo2 
maandag 8 tot en met vrijdag 12 februari 
- Carnavalsvakantie  
maandag 15 februari 
- 20.00 oudervereniging, geb. B 
dinsdag 16 februari 
- voor 15.00 herkansingsformulieren TW2 ha5 en (T)vw6 retour 
- 19.30 klankbordgroep (T)vw2-3 
- 18.30 presentatie profielwerkstukken havo-5 
woensdag 17 februari 
- Bezinningsdagen (T)vwo 5 tot en met vrijdag 19 februari 
- Rapportuitreikingen bka1-bkb1-bkc1 en overige leerjaren 
- vanaf 15.00 rapportuitreiking aan ouders en leerlingen lj. 1d t/m 1k 
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donderdag 18 februari 
- vanaf 15.00 rapportuitreiking aan ouders en leerlingen lj. 1d t/m 1k 
vrijdag 19 februari 
- 1

ste
, 2

de
 en 3

de
 uur herkansingen ha5 en (T)vw6, lessen vervallen voor deze klassen 

- Accolade naar ouders 
 
 

 
 
Uyen Oversteeg is deze week aan haar laatste werkweek voor haar zwangerschapsverlof bezig. We 
wensen haar een rustige tijd en wachten op goed nieuws. 
Uyen wordt vervangen door Martha Rodriguez. We wensen Martha veel werkplezier. 
 
 
 
Correctie toetsweek 
Voor havo-vwo 3-6 
De toetsweek zit erop. De docenten hebben d stapels correctie mee naar  huis. Om het werk wat te 
spreiden krijgen de examenklassen voorrang, zodat de examenleerlingen tijdig hun eventuele 
herkansing kunnen aangeven. Daarna volgen de klassen 3. Voor deze leerlingen is het resultaat van 
de toetsweek een van de belangrijke indicatoren voor de profielkeuze. Op maandag na de 
carnavalsvakantie moeten de cijfers van havo 4, vwo4 en 5 bekend gemaakt worden. Deze leerlingen 
moeten dus nog even geduld hebben.  
 
Extra taalaanbod Engels, Duits en Frans 
Voor bovenbouw vwo en havo 
Docenten Henk Sanders, Robert Linders en Marie-José Koot bieden leerlingen de mogelijkheid om 
zich voor te bereiden op een extra diploma, respectievelijk het Cambridge Advanced of Profiency 
Exam, het Goethe Zertifikat of het certificaat DELF junior. De docenten nodigen de leerlingen die dit 
aankunnen uit. Als school betalen we de docent en het lesmateriaal. De kosten voor het examen en 
de eventuele reiskosten naar de examenplaats zijn voor ouders en leerling.  
Leerlingen die hier interesse voor hebben, maar geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen naar 
hun geschiktheid informeren bij hun eigen vakdocent.  
 
Uitwisselingen 
Voor vwo 4, voor Thavo3 
Onze gasten uit Tsjechië komen van 16 tot en met 22 april. 
De partners uit India arriveren (onder voorbehoud) op 16 april en vertrekken (onder voorbehoud) 
terug naar Mumbai op 24 of 25 april. 
De uitwisselingsscholieren uit Italië zijn hier te gast bij hun partners uit Thavo3 van 7 tot en met 12 
april.  
Meer informatie ontvangt u van de organisatoren als het programma rond is. 
 
 
 
 
OLC gesloten 
Voor alle leerlingen 
Op woensdag 24 februari worden de computers in het OLC (Open Leer Centrum) vervangen. Het OLC 
is derhalve deze dag dicht. 

 
www.rekentoetsklacht.nl 
Voor alle examenleerlingen 
Het LAKS, het landelijk Aktie komitee scholieren, heeft een speciale website ontwikkeld, waar 
leerlingen met een eventuele klacht of opmerking over de rekentoetsen terecht kunnen.  
 
 

PERSONEEL 

ALGEMEEN NIEUWS 

 

 

UIT DE AFDELINGEN 

 

 

http://www.rekentoetsklacht.nl/
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Enquête ouders en leerlingen leerjaar 3 
Voor ouders en leerlingen leerjaar 3 
Zoals te doen gebruikelijk worden alle leerlingen en alle ouders van leerjaar 3 schoolbreed bevraagd 
over een aantal aspecten van onze school. Deze enquête zal in de maand maart uitgezet worden. 
Het resultaat maken we bekend in de Accolade, maar is ook in te zien via www.scholenopdekaart.nl.  
Wij vinden het fijn als u deze vragenlijst invult. Zo weten wij, wat we vooral zo moeten blijven doen, 
maar ook waar we extra aandacht aan moeten geven. 
 
NIX 18 en Carnaval 
Voor ouders van carnavalvierende zonen of dochters 
Lekker carnaval vieren en je toch houden aan NIX 18? Het kan. En hoe u als ouder/verzorger hierbij 
een steuntje in de rug kunt zijn van uw zoon of dochter kunt u lezen in de flyer, die de scholen in 
regio Oosterhout in  het verband De Veilige School gemaakt heeft. 
Klik hier voor de inhoud van de flyer. 

 
Imago-onderzoek Cambreur College 
Voor alle ouders 
In oktober hebben veel ouders van brugklassers meegewerkt aan een onderzoek naar de positie van 
het Cambreur College. Ook docenten van groep 8 en directeuren van basisscholen uit Dongen en 
Rijen hebben deelgenomen. Op 18 februari presenteren wij aan de persoonlijk geïnterviewden het 
resultaat en onze vervolgstappen. In de Accolade zullen we hierover melding doen. 
 
Open dag 
Voor alle ouders 
Woensdag 3 februari is onze jaarlijkse open dag, dit keer op de drie gebouwen tegelijkertijd. Op 
gebouw C presenteert de mavo zich, op gebouw B het voorbereidend mbo, op het hoofdgebouw 
laten leerlingen en teamleden de havo- en vwo-afdeling zien. In het OLC heeft het tweetalig 
onderwijs een plekje gevonden.  
Vanaf 12.00 uur vervallen de lessen. We zijn blij dat veel leerlingen als assistent in de lokalen willen 
helpen of als ambassadeur onze gasten de weg willen wijzen en informatie willen geven. 

 
Mijn Eindexamen 
Voor alle eindexamenleerlingen 
Ook dit jaar is mijneindexamen.nl weer beschikbaar voor alle examenkandidaten. Deze site is 
ontwikkeld als mobiele webapp voor smartphone of tablet. Daarnaast is de website natuurlijk ook 
via de computer goed toegankelijk. 
  
Tip: De website is geschikt voor weergave op laptops en digitale schoolborden. Mentoren kunnen de 
website klassikaal met leerlingen bekijken en gebruiken. 
  
Op mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat samenstellen, 
door niveau (vwo/havo/vmbo) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane 
hulpmiddelen weergegeven, en na afname verschijnen de correctievoorschriften online. De website 
biedt daarnaast praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, de slaag-
/zakregeling, algemene regels en tips. Mijneindexamen.nl is verder ook geschikt voor leerlingen die 
de flexibele digitale examens vmbo BB/KB doen. De site is dit jaar aangevuld met informatie over de 
rekentoets. 
  
Dankzij de aandacht die er op scholen is besteed aan mijneindexamen.nl is deze in 2015 door meer 
dan 100.000 unieke bezoekers bezocht. Het CvTE stelt het op prijs als u ook dit jaar weer 
mijneindexamen.nl onder de aandacht van de leerlingen kunt brengen. Dit kan naast het tonen van 
de website in de klas bijvoorbeeld ook via de website of het digitale informatiesysteem van uw 
school. Bijgevoegd zijn tevens twee pdf-bestanden, deze zijn printbaar in A2-posterformaat en A5-
flyerformaat.  
  
Tip: Mocht u op mijneindexamen.nl het rooster van bijvoorbeeld havo geselecteerd hebben en u wilt 

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/01/sjabloon-Carnaval-Oosterhout.pdf
https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vk12ensl61di/0002/vk12heigtqt2
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Nieuwsberichten 
En nog veel meer leuke berichten zijn te lezen op onze website. 

 Rozenactie 2016 

 Havo2 en vwo2 maken pakketten voor Stichting Leergeld 

 Mindgames: Cambreur Class voor groep 8 

 Cambreur College is tto-seniorschool 

 Congrats! 

 Een jurkje van theezakjes 

 Haco-avond spannend, maar geslaagd 

 Het Cambreur College is volop in beweging 

 Leerlingen verwennen docenten met een heerlijke lunch 

 Laptopkar nu ook op gebouw A 
 
Fotoalbum  
Klik hier voor de nieuwste albums op onze website. 

ook het vwo-rooster laten zien aan uw leerlingen dan kan dat als volgt. Door in het menu ‘kies je 
vakkenpakket’ en vervolgens het pijltje naar links aan te klikken of door in het menu te kiezen voor 
‘volledig rooster vwo’, kunt u het getoonde rooster wisselen. 
  
Het CvTE wenst u goede afnames. 
  
Flyer mijneindexamen.nl A5 
Poster mijneindexamen.nl A2 
  
 NIEUW OP ONZE WEBSITE 

 

 

 

 

http://www.cambreurcollege.nl/havo2-en-vwo2-maken-pakketten-voor-stichting-leergeld/
http://www.cambreurcollege.nl/mindgames-cambreur-class-voor-groep-8/
http://www.cambreurcollege.nl/cambreur-college-is-tto-seniorschool/
http://www.cambreurcollege.nl/congrats/
http://www.cambreurcollege.nl/een-jurkje-van-theezakjes/
http://www.cambreurcollege.nl/haco-avond-spannend-maar-geslaagd/
http://www.cambreurcollege.nl/het-cambreur-college-is-volop-in-beweging/
http://www.cambreurcollege.nl/leerlingen-verwennen-docenten-met-een-heerlijke-lunch/
http://www.cambreurcollege.nl/laptopkar-nu-ook-op-gebouw-a/
http://www.cambreurcollege.nl/fotoalbum/
https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vk12ensl61di/0003/vk12heigtqt2
https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vk12ensl61di/0004/vk12heigtqt2

