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Opnieuw is ons lagerhuisteam winnaar geworden van de Brabantse debatwedstrijd. De derde keer 
op rij. En dat is heel bijzonder. Opnieuw gaan onze leerlingen naar de landelijke finales om onze 
provincie daar te vertegenwoordigen. Een dik compliment verdienen onze debaters en hun drie 
begeleiders Rob van Esch, Rob Huijben en Michelle Gagliardi. Het zou fantastisch zijn als ze ook nu 
weer kunnen doordringen tot de kwartfinales. 
 
Na een regenachtige carnavalsvakantie zijn we gestart in periode 3. We zijn op de helft van het jaar. 
Het tweede rapport komt eraan, de leerlingen zijn al bezig met de stof van periode 3.  
 
We kijken terug op een heel druk bezochte open dag op onze drie gebouwen. We hebben onze 
school voorgesteld in de opzet die we voor de komende jaren kiezen: het voorbereidend mbo op het 
B-gebouw, de mavo-afdeling op gebouw C, het havo en het vwo op het hoofdgebouw. We zijn ook 
na dit jaar nog steeds een brede school, klein georganiseerd, maar wel op een andere manier klein 
georganiseerd. 
 
Vandaag komt vwo5 terug van bezinningsdagen, waarschijnlijk vermoeid, maar vast en zeker ook 
met mooie ervaringen. De Nederlandstalige leerlingen uit deze groep hebben begin maart hun 
volgende grote buitenlesactiviteit: een bezoek aan Straatsburg in het kader van het project 
Euroscola. Een gemengde bovenbouwgroep doet in dezelfde periode mee aan de model united 
nationconferentie in Athene. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.  
 
Mavo3 gaat volgende week op beroepsoriënterende stage. Wij vinden het heel belangrijk, dat onze 
leerlingen hun vaardigheden in de praktijk inzetten en daarbij ervaren of een bepaald beroep of een 
bepaalde sector voor hem of haar passend is. Dit kan van directe invloed zijn op de keuze van een 
vervolgstudie. Succes, dames en heren van mavo3! 
 
Ad van der Ven 
Helga van der Weele 
 
 

 
vrijdag 19 februari 
- lesuur 1,2,3 herkansingen ha5 en (T)vw6, lessen vervallen voor deze klassen 
- Accolade  naar ouders 
maandag 22 februari 
- start stage mavo-3 tot en met vrijdag 26 februari 
woensdag 24 februari 
- rapportuitreikingen bovenbouw havo/vwo 
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- 13.30 proeflesjes TTO voor leerlingen buiten Dongen 
donderdag 25 februari 
- 13.30 proeflesjes TTO voor leerlingen uit Dongen 
- 19.30 klankbordgroep (T)ha4-ha5 
maandag 29 februari 
- 19.30 klankbordgroep (T)ha3 
dinsdag 1 maart 
- mavo-3 naar ROC West Brabant: een opleiding Goed bekeken 
woensdag 2 maart 
- 19.00 Boejuh!  
- 13.30 proeflesjes TTO voor leerlingen buiten Dongen 
donderdag 3 maart 
- 13.30 proeflesjes TTO voor leerlingen uit Dongen 
- vanaf 18.30 presentatie sectorwerkstukken mavo-4 

 
 

 
 
Matthieu Verlinde, docent op gebouw B, heeft zijn derde klas voor Nederlands weer overgenomen. 
We wensen hem een goede herstart. 
 
 
 
 
Vervolgopleiding na HAVO of VWO?  
Voor ouders  en leerlingen havo-  en vwo-bovenbouw 
Een diploma havo of vwo is vaak niet toereikend om te worden toegelaten tot een opleiding. 
Motivatiegesprekken, referenties, portfolio’s, allerlei zaken kunnen van belang zijn om een kans te 
hebben om op een nieuwe opleiding te mogen starten. Een nieuwe tendens is dat de opleidingen 
ook de cijfers van havo-4 of vwo-5 in beschouwing nemen. De cijfers uit het examenjaar zijn immers 
nog niet bekend bij aanmelding. Aan de leerlingen de taak om ook in het vooreindexamenjaar cijfers 
te verzamelen die het verschil maken. Voor alle voorexamenleerlingen van de havo- en vwo-afdeling 
geldt dus, dat overgaan een doel is, maar overgaan met zo hoog mogelijke cijfers zeer waarschijnlijk 
ook een vereiste is om de studie van je keuze te kunnen gaan doen. 
 
Buitenlandse reizen 
Voor alle ouders wier kind deelneemt aan een buitenlandse reis 
 In de eerste breakweek stond een excursie naar Brussel op het programma, net een paar weken na 
de aanslag daar. Wij hebben groen licht van de kant van de overheid afgewacht, hebben het 
programma wat aangepast en hebben de excursie laten doorgaan. Ouders hebben in overleg met 
zoon of dochter zelf aangegeven of hun kind deel zou nemen of niet. 
Op dit moment worden alle contracten getekend en de eerste aanbetalingen gedaan voor de reizen 
in september 2016. We hebben als directie met alle begeleiders overleg gevoerd en besloten, dat we 
in principe alle reizen aanbieden. Mocht er sprake zijn van terroristische dreiging, dan volgen we de 
adviezen van de overheid op dat moment. En ook als we vertrekken, beslist u in alle gevallen als 
ouder of uw kind deelneemt of niet. Navraag leert, dat een annuleringsverzekering in zo'n geval 
helaas geen soelaas biedt.  
 
Enquête ouders en leerlingen leerjaar 3 
Voor alle ouders leerjaar 3 
In de komende anderhalve maand wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder leerlingen 
en ouders van klas 3 schoolbreed. Dit onderzoek wordt jaarlijks gedaan. Het resultaat wordt op 
internet geplaatst bij scholenopdekaart. Een samenvatting zullen we ook opnemen in de Accolade.  
Uit dit onderzoek kunnen we aflezen, wat we goed doen en vooral zo moeten blijven doen. Maar ook 
waar we verbeterpunten kunnen aanwijzen. Zeker omdat deze enquête jaarlijks terugkomt is deze 
voor ons een belangrijke graadmeter. 

PERSONEEL 

UIT DE AFDELINGEN 
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We vragen onze ouders en leerlingen dan ook deze vragenlijst in te vullen en daarbij de afgelopen 
tweeënhalf jaar Cambreur College bij te betrekken. 
Leerlingen doen deze enquête in de klas onder begeleiding van teamleider of mentor. Ouders krijgen 
hierover een brief met een inlogcode. 
 
 
 
Dyslectische leerlingen mogen toch spellingcorrectie gebruiken 
Voor alle ouders van examenleerlingen 
 
Van het College voor Toetsen en Examens 
“Op 11 november 2015 informeerden wij u via dit kanaal over het gebruik van spellingcontrole 
wanneer de computer wordt gebruikt als schrijfgerei bij de centrale examens. Wij meldden daarin 
dat de spellingcontrole dient te worden uitgeschakeld bij die centrale examens waarin spelling moet 
worden beoordeeld.  
 Met betrekking tot dyslectische kandidaten is hierover commotie ontstaan. Daarom heeft het 
College besloten om het bovenstaande besluit voor dyslectische kandidaten terug te draaien: de 
directeur mag dyslectische kandidaten, die de computer als schrijfgerei gebruiken, toestaan dat ook 
bij centrale examens waarbij spelling meeweegt, de spellingcontrole AAN staat. 
Het College hoopt zo de ontstane commotie weg te nemen. (… …) 
 De tijdelijke maatregel betreft in ieder geval dit schooljaar en het schooljaar 2016-2017.” 
 
Wat betekent dit voor ons en voor onze leerlingen? 
We zullen de afspraken die we met de dyslectische leerlingen in oktober gemaakt hebben opnieuw 
bekijken en waar nodig aanpassen. De leerlingen worden deze maand nog opgeroepen voor een 
gesprek hierover. 
 
Filmavond voor de brugklassers 
Voor alle ouders leerjaar 1 
Speciaal voor de brugklasleerlingen organiseert de oudervereniging op vrijdag 
18 maart een “kei gave” en compleet aangeklede filmavond. Niet alleen wordt 
er een coole film gedraaid maar ook is er de medewerking van 2 DJ’s, zal een 
frietwagen ons allemaal voorzien van friet en snacks en wordt er bovendien 
een spetterende bingo gehouden met leuke prijsjes!!!                
                                                                   
Programma 
18:00 uur   Ontvangst op gebouw B met friet en snack naar keuze en muziek van 2 live DJ’s 
19:30 uur   Start film (Welke? Dat blijft een verrassing!!) 
20:15 uur   Pauze met fris en suikerspin of popcorn 
20:45 uur   Vervolg film 
21:30 uur   Bingo 
22:00 uur   Einde bingo / muziek van onze DJ’s 
22:30 uur   Einde 
 
Kosten        € 2,- (incl. consumptiebonnen voor 3 x fris, een frietje en een snack en tijdens de pauze 
popcorn of suikerspin) 
 
Koop je kaartje voor 11 maart bij de conciërge. 
 
Besluit rekentoetsen 2015-2016 
Voor alle ouders 
Het steunpunt taal en rekenen zet de wijzigingen in het Eindexamenbesluit VO beknopt voor u op 
een rijtje.  
 
Havo, vmbo: het resultaat op de rekentoets telt dit schooljaar nog niet mee voor het behalen van het 
diploma. Leerlingen moeten de rekentoets wel maken en het resultaat wordt vermeld op de 
cijferlijst. Voor vmbo-bb geldt dat het cijfer dit jaar nog wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst. 

ALGEMEEN NIEUWS 
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Vwo: er vinden geen wijzigingen plaats ten opzichte van het op 25 juni 2015 vastgestelde beleid. Dat 
betekent dat het resultaat op de rekentoets dit schooljaar meetelt voor het behalen van het 
diploma. Er moet minimaal een 5 worden gehaald op de rekentoets om te kunnen slagen. Vanaf 
schooljaar 2016-2017 wordt de rekentoets onderdeel van de kernvakkenregel, wat inhoudt dat voor 
Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets in totaal één eindcijfer 5 mag worden gehaald. De 
rest moet minimaal een 6 zijn. Mocht dit schooljaar blijken dat er meer dan 5 procent van de 
leerlingen extra zakt door het meetellen van de rekentoets, dan mag dit schooljaar een 4 worden 
gehaald. In dat geval worden leerlingen en scholen hierover in de loop van dit schooljaar 
geïnformeerd. 
 
Structurele wijzigingen: 
De rekentoets ER is een officiële toets en biedt leerlingen met ernstige rekenproblemen zoals 
dyscalculie de mogelijkheid om in plaats van de reguliere rekentoets de rekentoets ER af te leggen. 
De rekentoets ER is er op twee niveaus: 2ER (niveau 2F) en 3ER (niveau 3F). 
Als het cijfer dat op de cijferlijst komt behaald is met de rekentoets ER komt daar de aanduiding ‘ER’ 
te staan. 
 
Leerlingen hebben in totaal vier kansen om de rekentoets te maken in de laatste twee schooljaren, 
waarvan in ieder geval één wordt aangeboden in het voorlaatste jaar. Het hoogst behaalde resultaat 
wordt op de cijferlijst vermeld (vmbo-bb: op bijlage bij de cijferlijst). 
 
Switchen van niveau is toegestaan: leerlingen kunnen bijvoorbeeld na de eerste kans de rekentoets 
op een hoger niveau of de rekentoets ER afleggen. Ook is het mogelijk om na de rekentoets ER 
alsnog de reguliere rekentoets af te leggen. 

 
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. 

 
Start verkoop tickets talentenshow Boejuh! 
Op woensdag 2 maart vanaf 19.30 uur zullen leerlingen en leerkrachten van het Cambreur College 
een spectaculair programma gaan verzorgen in theater De Volckaert aan de Middellaan. Zang, dans, 
muziek, drama…in een paar uurtjes komt er van alles en nog wat voorbij. Begeleid door onze 
professionele presentator Cefas, een mystery-guest en op het einde natuurlijk de prijsuitreiking. Wie 
wordt er deze keer Cambreurs talent van het jaar? 
Kaartjes zijn vanaf vandaag te koop bij de balies van de gebouwen A, B en C en kosten € 3,50 per 
stuk. Wees er snel bij want OP=OP! 
 
B O E J U H: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Evi wint twee bioscoopbonnen 

NIEUW OP ONZE WEBSITE 
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 Dichten op gebouw B 

 Start verkoop tickets talentenshow Boejuh! 

 Kyona uit Oosteind wint wiskundeprijsvraag 

 Guusje uit Tilburg wint rekenprijsvraag 

 Geslaagde open dag Cambreur College 

 Carnaval in de muziekles 

 Cambreurteam Lagerhuis drie keer op rij goud 

 Santa in Space 

 Trees van Rijsewijk tevreden met cheque voor Nepal 
 
Fotoalbum  
Klik hier voor de nieuwste albums op onze website. 

http://www.cambreurcollege.nl/dichten-op-gebouw-b/
http://www.cambreurcollege.nl/start-verkoop-tickets/
http://www.cambreurcollege.nl/kyona-uit-oosteind-wint-wiskundeprijsvraag/
http://www.cambreurcollege.nl/guusje-uit-tilburg-wint-rekenprijsvraag/
http://www.cambreurcollege.nl/geslaagde-open-dag-cambreur-college/
http://www.cambreurcollege.nl/carnaval-in-de-muziekles/
http://www.cambreurcollege.nl/cambreurteam-lagerhuis-drie-keer-op-rij-goud/
http://www.cambreurcollege.nl/santa-in-space/
http://www.cambreurcollege.nl/22029-2/
http://www.cambreurcollege.nl/fotoalbum/

