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Het Cambreur College is

• een actieve school
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WOORD VOORAF

Geachte lezers,

U hebt de verkorte schoolgids van schooljaar 
2017-2018 voor u. In deze gids hebben we de  
praktische informatie staan, waar u wellicht 
vaker een beroep op zult doen. Gedetailleerde 
regelingen en meer uitgediepte informatie kunt 
u terugvinden op de website.

“Cambreur College, de 

beste stap voor jouw 

toekomst”

Zo luidt de missie van onze school. We vinden, 
dat we dat zichtbaar moeten maken. Daarom 
hebben we vijf eigenschappen van onze school 
geformuleerd, die we waar willen maken.

In een continu veranderende maatschappij 
staat het Cambreur College voor:
• Een vriendelijke school
• Een school, die structuur biedt met heldere  
 spelregels
• Een veilige, uitdagende, vernieuwende  
 onderwijsomgeving
• Een brede school, klein georganiseerd, waarin  
 iedereen gekend en gehoord wordt

• Een gezamenlijke weg, die recht doet aan  
    verschillen en leidt tot optimale zelfontplooiing

Deze missie komt tot uiting in ons 
onderwijsaanbod. 

We zijn trots op onze moderne 
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte 
leerweg, die twee pro�elmodulen aanbiedt; 
economie & ondernemen en zorg & welzijn. 
Als bijpassende nieuwe keuzepro�elen biedt 
het Cambreur College 
• Service, welzijn & sport
• Service, welzijn & uiterlijke verzorging
• Economie en ontwerp
Er is voor deze pro�elen gekozen om 
een brede oriëntatie te realiseren op de 
toekomstmogelijkheden. 
De leerlingen worden begeleid naar meer 
zelfstandigheid en maken in leerjaar 3 en 4 
op de diverse werkplekken kennis met de 
verschillende facetten van mogelijke beroepen 
die horen bij het gekozen pro�el. 

We bieden de mavoplus leerlingen een solide 
basis, zowel wat kennis als wat vaardigheden 
betreft, eventueel aangevuld met het vak 
dienstverlening en producten, zodat ze 

binnen het middelbaar beroepsonderwijs hun 
mannetje kunnen staan of met succes door 
kunnen stromen naar de havo-afdeling.

De havoleerling wordt speciaal voor het hoger 
beroepsonderwijs geschoold door o.a. het vak 
havisten-competent, een bijzonder vak op een 
aantal scholen in Nederland. En uniek in de 
regio is de mogelijkheid voor de havoleerling 
om voor de tweetalige variant te kiezen. 

Voor de vwo-leerling bieden we eveneens 
een uitdagende weg met tweetalig onderwijs, 
maar tevens extra programma’s op diverse 
terreinen om excellente leerlingen uit te dagen. 
Olympiades, masterclasses, Cambridge-, 
Goethe- en DELF-examens zijn mogelijk, evenals 
deelname aan Lagerhuis of verdere scholing op 
het gebied van �loso�e.

Mooi dat dit in Dongen op het Cambreur College 
allemaal mogelijk is!

“Cambreur College, 

een brede school, maar 

klein georganiseerd”

In de diverse media is te lezen, dat leerlingen 
gebaat zijn bij niet te grote eenheden, waarin ze 
gekend en gewaardeerd worden, waarbij een 

vaste groep docenten zich verantwoordelijk 
voelt voor het onderwijs en de begeleiding van 
deze leerlingen.
Deze eenheden zijn goed zichtbaar op het 
Cambreur College.
Op locatie B bevinden zich de leerlingen, die de 
basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte 
leerweg volgen. Hier krijgen ook de meeste 
leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs 
nodig hebben hun lessen.

Gebouw C is hét stoere gebouw voor de mavo.

Gebouw A is de thuisbasis van de havo- en vwo-
leerlingen. 

Zo combineren we de voordelen van de brede 
scholengemeenschap met een prettige, niet te 
grote leef- en leeromgeving.

Wij wensen onze leerlingen veel succes om het 
komende schooljaar hun doel te bereiken. Wij 
gaan hen daarbij ondersteunen en gaan ervan 
uit, dat wij daarbij ook op u kunnen rekenen. 
Wij hechten veel waarde aan een goede relatie 
binnen de driehoek leerling – school – ouders. 
We houden u op de hoogte van dat wat er 
op onze school gebeurt door middel van de 
nieuwsbrief Accolade, die u een keer in de 
twee weken per e-mail zult ontvangen. Ook 
andere brieven en uitnodigingen worden op 
deze manier direct bij u bezorgd. We verzoeken 
u derhalve vriendelijk om ervoor te zorgen, 
dat wij uw juiste e-mailadres hebben, zodat 
we u kunnen bereiken. Bovendien vindt u 
op onze website wekelijkse updates, zodat 
u kunt zien hoe actief en bruisend onze 
scholengemeenschap is. Omgekeerd proberen 
we als school voor u laagdrempelig te zijn en 
snel en adequaat te reageren op uw vragen, 
opmerkingen en/of mededelingen.

René Hermans
Helga van der Weele

directie Cambreur College
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BEREIKBAARHEID CAMBREUR COLLEGE

Als u afspraken wilt maken met directieleden, teamleiders of mentoren 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
Fax 0162 - 323373
Website www.cambreurcollege.nl
E-mail secretariaat@cambreurcollege.nl

Bezoekadressen 
Gebouw A: Mgr. Schaepmanlaan 13,  5103 BB Dongen.
Gebouw B: Mgr. Schaepmanlaan 2,  5103 BC Dongen.
Gebouw C: Bolkensteeg 9,  5103 AA Dongen.

De telefoonnummers van onze medewerkers worden om 
privacyredenen niet vrijgegeven. Mocht het buiten schooltijden 
dringend nodig zijn om een medewerker te spreken, dan kunt u een 
van de directieleden bellen.

vmbo/mavo leerjaar 1 tot en met 4
directeur R.W.G.M. Hermans Tel 06 - 42082903

havo/vwo leerjaar 1 tot en met 6
adjunct-directeur drs. H.M.A. van der Weele - Weghs  
Tel 06-11296191

Mocht u contact op willen nemen met de rector van Kwadrant 
Scholengroep drs. T.G.W. Frankemölle dan kunt u via het 
directiesecretariaat een afspraak maken. 
Het telefoonnummer is 0162 - 372810.

R. H
erm

ans
H

. van der W
eele

T. Frankem
ölle

1 2 43

5 6 87

9 10 12

16

11

1413 15

Kwadrant Scholengroep valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs. De voorzitter van de raad van bestuur is  drs. Eugène Bernard MPM. 
Via omo@omo.nl kunt u de vereniging bereiken.

Teamleiders, decanen, zorgcoördinatoren:

Teamleiders 
(1) Mw. M. Luijten-van Rooijen teamleider vmbo
(2) D. Verus teamleider mavoplus 
(3) Mw. C. Schade teamleider (T)havo1-4
(4) Drs. A.J.B.M. Sprangers teamleider (T)havo5
(5) Drs. B.C.B. Thielen teamleider (T)vwo 

Decanen
(6) L.J.A. Daniel vmbo bb en kb  economie en ondernemen
(7) Mw. A.M.E. de Groot  vmbo bb en kb zorg en welzijn
(8) P. C. F. van der Veeken mavoplus 

(9) Mw. M.J.A. Bertens - van Tilborg (T)havo
(10) Mw. drs. M.J. Koot (T)vwo

Zorgcoördinatoren/vertrouwenspersonen voor leerlingen
(11) Mw. G.A.A.M. Rijnen zorgcoördinator algemeen
(12) Mw. M.C.M.J. Wiaterek zorgcoördinator 
(13) Mw. C.P.M. Bogaarts zorgcoördinator 

Counselors/vertrouwenspersonen voor leerlingen
(11) Mw. G.A.A.M. Rijnen vwo
(14) H. O. van der Heide havo
(15) Mw. N. Ottevanger mavo en vmbo 

Externe vertrouwenspersoon voor leerlingen
(16) Joost Poppelaars docent Hanze College
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AFSPR AKEN 

Leerlingen en medewerkers vormen samen de Cambreurgemeenschap. 
Binnen deze groep mensen gelden de volgende afspraken:
1.  We tonen respect voor elkaar en behandelen elkaar als dames en heren.
2.  We hebben respect voor elkaars eigendommen.
3.  We volgen de huisregels om samen te kunnen leren en leven in een prettige en 

veilige omgeving.

Het leerlingenstatuut, het toetsreglement en de huisregels zijn te vinden op de website: 
www.cambreurcollege.nl/leerlingen

Schoolorganisatie

Lestijden
De school begint om 08.20 uur en beëindigt 
de lessen om uiterlijk 16.50 uur. 
Het kan zijn dat door roosterwijzigingen, 
(school)examens of andere verplichtingen de 
leerlingen tot 16.50 uur op school moeten zijn.

• 1e lesuur: 08.20 - 09.10 uur
• 2e lesuur: 09.10 - 10.00 uur
• 3e lesuur: 10.00 - 10.50 uur
• pauze: 10.50 - 11.10 uur
• 4e lesuur: 11.10 - 12.00 uur
• 5e lesuur: 12.00 - 12.50 uur
• pauze: 12.50 - 13.20 uur
• 6e lesuur: 13.20 - 14.10 uur
• 7e lesuur: 14.10 - 15.00 uur
• 8e lesuur: 15.10 - 16.00 uur
• 9e lesuur: 16.00 - 16.50 uur

Leerlingen brengen hun middagpauze op 
school door. Zij zorgen zelf voor hun lunch. 
Op het hoofdgebouw verzorgt Markies de 
catering, op het C- en B-gebouw wordt dit 
in eigen beheer of in overleg met Markies 
gedaan. 

Roosterwijzigingen
De lessen worden gegeven volgens het 
lesrooster dat aan het begin van het schooljaar 
via de website geraadpleegd kan worden. 
In de loop van het jaar kan het rooster 
door allerlei omstandigheden enkele keren 
gewijzigd worden. 

Alle leerlingen dienen ervoor te zorgen dat zij 
op de hoogte zijn van roosterwijzigingen. In 
de onderbouw attenderen de teamleiders de 
leerlingen op grote roosterwijzigingen. In de 
praktijk weten leerlingen hun rooster al snel 
zelf te vinden.

Dagelijkse roosterwijzingen kunnen de 
leerlingen vinden op de monitoren op de drie 
gebouwen. 

Dagelijkse roosterwijzigingen zijn ook te 
vinden op onze site www.cambreurcollege.nl.

Mocht er aan het begin van een lesdag een 
uur uitvallen door afwezigheid van een 
docent, dan krijgen de leerlingen via een 
sms’je hierover bericht. 

Onderwijstijd 
Het Cambreur College heeft het schooljaar in 
vier periodes verdeeld. In iedere periode heeft 
de leerling in principe een vast rooster. Alleen 
bij een langdurige vervanging kan het rooster 
aangepast worden. Dit geeft duidelijkheid. 
Alle vakken staan op het rooster. We 
hebben geen vakken gecombineerd tot een 
leergebied. 

In drie periodes is een breakweek gepland. 
Daarin worden excursies, projecten, reizen 
en andere buitenlesactiviteiten opgenomen. 
Ook kunnen in deze weken projecten, 
proefexamens en andere lesactiviteiten 
gepland worden. Het normale rooster wordt 
dan (ten dele) losgelaten.

Het aantal ingeroosterde lessen is aan 
de ruime kant in relatie tot de verplichte 
onderwijstijd. Dit is met opzet gedaan 
om lesuitval door nascholing, ziekte of 

persoonlijke omstandigheden te kunnen 
opvangen. In de onderbouw worden de 
lessen die moeten uitvallen waar mogelijk 
door een surveillant opgevangen. Leerlingen 
werken in deze uren zelf verder aan een van 
hun vakken of lezen in een zelf meegebracht 
boek. We leren de leerlingen aan om in het 
kader van taalbeleid altijd een boek in hun tas 
te hebben, zodat ze in verloren kwartiertjes 
kunnen lezen. Dit wordt vanaf leerjaar 1 als 
“Boek In Je Tas (BIJT)” gepropageerd.

Schoolverzuim
Als een leerling ziek is moeten ouders/
verzorgers dit telefonisch doorgeven tussen 
08.00 en 09.00 uur. Wij vragen u ook om aan 
te geven hoe lang uw kind ziek zal zijn. Is 
dit niet bekend, dan vragen wij u om ook de 
volgende dag even te bellen en te melden, 
dat uw kind de lessen nog niet kan bijwonen.
Mocht de balie door overbelasting niet 
bereikbaar zijn, dan verzoeken wij u om een 
e-mail te sturen aan balie@cambreurcollege.
nl, aan te geven hoe uw zoon of dochter heet 
en in welke klas hij of zij zit en uw 06-nummer 
te vermelden. Dan bellen wij u diezelfde dag 
nog op om deze melding bevestigd te krijgen.
 
Indien een leerling tijdens de schooldag ziek 
wordt, meldt hij/zij zich af bij de teamleider 
of bij de aanwezigheidscoördinator mevrouw 
Smienk. Als deze er niet zijn, meldt hij/zij 
zich bij de (adjunct-)directeur. Er wordt in de 
onderbouw altijd eerst contact gezocht met 

thuis, voordat een leerling naar huis gestuurd/
gebracht wordt.
 
De school hanteert een protocol 
medicijnverstrekking en medisch handelen. 
Hierin wordt aangegeven, dat de school in 
principe geen medicijnen verstrekt. 
 
Samen met de GGD Hart voor Brabant willen 
we in een vroeg stadium in gesprek gaan 
met leerlingen die veelvuldig (moeten) 
verzuimen. Ook u als ouder speelt hierin 
een actieve rol. Doel van dit verzuimbeleid 
is om schoolverzuim en schooluitval tot een 
minimum te beperken in het belang van de 
leerling en zijn schoolloopbaan. 
 
Leerlingen die langdurig ziek zijn of vaak 
ziek gemeld worden krijgen een oproep voor 
de schoolarts. Deze maakt op korte termijn 
een afspraak met de leerling en zijn of haar 
ouders. Het verschijnen op deze afspraak 
is niet vrijblijvend. Als school hebben wij 
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de plicht om schoolverzuim tegen te gaan 
en moeten we hier actief beleid op voeren. 
Daar waar leerling en/of ouders hierin 
geen medewerking verlenen wordt de 
leerplichtambtenaar ingeschakeld. Bij niet 
verschijnen bij de jeugdarts zonder bericht 
van verhindering kan worden gehandhaafd.

Verlof voor reguliere zaken, zoals artsbezoek, 
familiefeesten e.d. moet aangevraagd 
worden bij de teamleider (gebouw B, C) of 
bij mevrouw Smienk (A). Alleen directeur R. 
Hermans kan toestemming verlenen voor 
bijzonder verlof. Hij is hierbij gebonden aan 
de eisen van de leerplichtwet. Verlenging van 
vakantie is derhalve niet mogelijk.

Ongeoorloofd schoolverzuim, waartoe 
ook veelvuldig te laat komen en spijbelen 
worden gerekend, wordt gemeld bij de 
leerplichtambtenaar.

Informatie voor gescheiden ouders
Het Cambreur College verstrekt in beginsel 
informatie aan de ouder/verzorger, bij wie 
het kind meestentijds woont. Het is ook naar 
die ouder, naar wie wij ons richten bij de 
aanmelding van een leerling, bij de toepassing 
van de bevorderingsregeling, de pro�elkeuze, 
bij reizen, excursies en dergelijke.
 
In de meeste gevallen krijgt de leerling de 
informatie voor de ouder/verzorger mee en 
geeft dit thuis af. Daar waar de school brieven 

verstuurt, gebruikt zij het adres, dat op het 
aanmeldingsformulier als (eerste) adres wordt 
aangegeven. In de meeste gevallen maken 
we gebruik van de digitale snelweg. Beide 
ouders kunnen een e-mailadres opgeven en 
dan krijgen ze beide de informatie via hun 
eigen e-mailadres.
 De school gaat ervan uit, dat de verzorgende 
ouder met de andere partij contact heeft 
en overleg voert over het kind. Uiteraard 
zijn ook beide partijen welkom tijdens 
informatieavonden of oudergesprekken.
 

Mochten de beide ouders geen contact met 
elkaar hebben en de informatievoorziening 
van de school naar de ouders dus om die 
reden stokken, dan verzoeken wij om contact 
op te nemen met de school. Wij hebben 
immers als school informatieplicht aan beide 
ouders en willen dit ook graag waarmaken.

Gezonde school
We stimuleren als school een gezonde 
levensstijl. Er wordt een �ink aantal uren 
gesport in alle leerjaren, we laten de leerlingen 
met allerlei vormen van bewegen kennis 
maken. We stimuleren gezond eten, er zijn 
watertappunten in de school. Dit doen we 
in samenwerking met onze cateraar op het 
hoofdgebouw, maar ook in ons aanbod op 
de twee andere gebouwen. We verwachten 
het predicaat zilveren kantine te krijgen en 
streven naar goud. Gezond brood, water, fruit 
en slechts in beperkte mate een aanbod van 
kleine hartige en zoete snacks, dat is de basis. 

Alcohol- en rookbeleid
Het Cambreur College is een rookvrije en een 
alcoholvrije school. Dat betekent, dat er geen 
alcohol geschonken wordt door de school 
bij leerlingactiviteiten. Op en rondom het 
schoolterrein wordt er niet gerookt, noch in de 
gebouwen, noch op het schoolplein.

Boekenfonds
Ouders moeten schoolboeken via 
boekenleverancier Iddink laten leveren. De 
rekening wordt door de school betaald. 
U krijgt aan het begin van het schooljaar 
een overzicht van activiteiten per leerjaar en 
afdeling, zodat voor u duidelijk is welke extra 
bijdrage we van u als ouder(s)/verzorger(s) 
moeten vragen om de activiteiten te 
kunnen realiseren die ons onderwijs en onze 
begeleiding ondersteunen en aanvullen. 

Kluisjes
Alle leerlingen hebben een kluisje voor hun 
persoonlijke eigendommen. De leerling 
is verantwoordelijk voor de inhoud. De 
schoolleiding heeft het recht controle uit te 
oefenen en doet dit in samenwerking met de 
politie. Deze kan hiervoor honden inzetten.

Verzekeringen
Alle leerlingen zijn via ons bestuur Ons 
Middelbaar Onderwijs verzekerd (zie 
de website voor meer informatie). De 
eigendommen van leerlingen zijn niet 
verzekerd.

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie: maandag 16 t/m vrijdag  
 20 oktober 2017
 
Kerstvakantie: maandag 25 december   
 2017 t/m vrijdag 5 januari  
 2018
 
Carnavalsvakantie:  maandag 12 t/m vrijdag  
 16 februari 2018
 
Paasweekend: vrijdag 30 maart t/m   
 maandag 2 april 2018
 
Meivakantie: maandag 23 april t/m   
 vrijdag 4 mei 2018
 
Hemelvaart: donderdag 10 mei  en   
 vrijdag 11 mei 2018

Pinksterweekend: zaterdag 19 t/m maandag  
 21 mei 2018
 
Zomervakantie: maandag 9 juli t/m vrijdag  
 17 augustus 2018 

Andere roostervrije dagen voor leerlingen 
worden bekend gemaakt in de jaaragenda 
achter in dit boekje en/of via de Accolade. 

Advies- en overlegorganen

Oudervereniging
Alle ouders worden automatisch lid van de 
oudervereniging. 
De oudervereniging is bereikbaar via de 
secretaris op het volgende e-mailadres: 
oudervereniging@cambreurcollege.nl, of via 
het schoolsecretariaat.

Leerlingenvereniging
Het Cambreur College kent een 
leerlingenvereniging, genaamd C.I.A.. De 
letters staan voor Cambreur in Actie. Dit is een 
actieve groep leerlingen die activiteiten voor 
leerlingen organiseert. 

Medezeggenschapsraad
Ouders, personeel en leerlingen hebben zitting 
in de medezeggenschapsraad van Kwadrant 
Scholengroep. De directie van Kwadrant 
Scholengroep zal alle zaken die het beleid van 
de school aangaan, voorleggen aan de MR ter 
instemming of voor advies. De raad vergadert 

meerdere malen per jaar. De secretaris van de 
MR is via school bereikbaar.

Inspectie
Het Cambreur College valt onder het 
inspectiekantoor Breda. Informatie over de 
inspectie van het onderwijs vindt u op 
www.onderwijsinspectie.nl. Vragen kunt u hier 
stellen als u het contactformulier invult dat u 
op deze website vindt.
Voor algemene onderwijszaken schrijft u 
naar ocwinfo@minocw.nl of belt u het gratis 
telefoonnummer 0800 – 8051. 

Ook kunt u antwoord vinden op 
onderwijsvragen via www.postbus51.nl

Jaaragenda 2017-2018
In deze jaaragenda vindt u - onder voorbehoud 
- data die aan het begin van het schooljaar 
voor ouders en leerlingen belangrijk kunnen 
zijn. 

Voor ouderavonden, informatieavonden en 
andere vergaderingen zoals bijvoorbeeld de 
klankbordgroepvergaderingen ontvangt u 
rechtstreeks een uitnodiging met plaats en 
tijdstip via het e-mailadres dat van u bekend is 
in Magister. 

Leerlingen krijgen berichten via de 
elektronische leeromgeving It’s learning.
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JAAR AGENDA 2017-2018

AUGUSTUS 2017
ma 28 aug START PERIODE 1
 13.20 – 15.00 uur mentoruur voor alle leerlingen
di 29 aug start lessen volgens rooster
 1ste uur introductie leerjaar 1
wo 30 aug 1ste uur introductie leerjaar 1
 schoolfotograaf voor nieuwe leerlingen 
 i.v.m. schoolpasje
do 31 aug 1ste uur introductie leerjaar 1
 gehele dag introductie mavo1-4
 19.00-21.00 uur disco leerjaar 1

SEPTEMBER 2017
vr 1 sep O�erfeest
 gehele dag introductie leerjaar 2 voor vmbo, havo  
 en vwo m.u.v. mavo
 Accolade 
 14.10 uur  “mavo-borrel”  voor team en leerlingen,  
 geb. C
wo 6 sep 19.30 uur infoavond (T)vwo2, geb. A

 20.30 uur infoavond (T)vwo3, geb. A
do 7 sep Kurzweilinstructie voor alle leerlingen in het OLC
 19.30 infoavond mavo3, geb. A
 19.00 uur kennismakingsavond mavo1 en 2, geb. C
 20.15 uur infoavond mavo4, geb. A

ma 11 sep 20.00 uur oudervereniging, geb. B
 18.30 uur infoavond (T)vwo6, geb. A 
 19.30 uur infoavond (T)vwo5, geb. A 
 20.30 uur infoavond (T)vwo4, geb. A
di 12 sep 19.00 uur infoavond (T)havo5, geb. 
 19.00 uur infoavond (T)havo4, geb. A
wo 13 sep 19.00 uur infoavond (T)havo2, geb. A
 20.30 uur infoavond (T)havo3, geb. A
vr 15 sep Accolade
di 19 sep 18.30 uur infoavond LWOO voor ouders leerjaar 1,  
 geb. B
 19.00 uur infoavond bb/kb/km1, geb. B
 19.00 uur infoavond bb/kb2, geb. B
 20.00 uur infoavond bb/kb3, geb. B
 20.00 uur infoavond bb/kb4, geb. B
ma 25 sep t/m BREAKWEEK 1
vr 29 sep Met buitenlandse reizen, wereldweek, Cross your  
 Borders en diverse activiteiten
do 28 sep 19.00 – 20.30 uur presentatie wereldweek, geb. A
vr 29 sep Accolade

OKTOBER 2017
di 3 okt start uitleg MaS (maatschappelijke stage) voor  
 leerlingen leerjaar 1
 19.00 uur themaouderavond georganiseerd door  
 de oudervereniging i.s.m. de GGD
wo 4 okt vanaf 15.00 uur 10-minutengesprekken 
 mentor-ouders leerjaar 1, havo en vwo
do 5 okt schoolfotograaf voor alle leerlingen m.u.v. de  
 nieuwe leerlingen
 Europese dag van de talen: bezoek aan groep 8
 vanaf 15.00 uur 10-minutengesprekken 
 mentor-ouders leerjaar 1, havo en vwo
 19.30 uitreiking CAE en CFC (Thavo4 en Tvwo5)
ma 9 okt 20.00 uur oudervereniging, geb. B
di 10 okt DAG VAN DE DUURZAAMHEID
 19.30 uur Kurzweilinstructie voor ouders  
 dyslectische leerlingen, geb. A
ma 16 okt- vr 20 okt HERFSTVAKANTIE
ma 23 okt t/m vr 3 nov stage vmbo leerjaar 4
di 24 okt 19.30 uur MR (Hanze College)
ma 30 okt t/m vr 3 nov toetsweek (T)havo4 en 5, (T)vwo4, 5 en 6

NOVEMBER 2017
do 2 nov klankbordgroep (T)vwo1,2 en 3, geb. A
vr 3 nov Accolade
 spooktocht voor leerlingen leerjaar 2
ma 6 nov START PERIODE 2
ma 6 nov t/m vr 24 nov kennismakingslesjes groep 8 op onze drie  
 gebouwen
 19.30 uur klankbordgroep mavo1-4, geb. C

di 7 nov 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment toetsen 
 (T)havo/(T)vwo
 19.00 uur Studie- en beroepenavond voor lln en  
 ouders vmbo/mavo/ (T)havo3
wo 8 nov 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment toetsen (T) 
 havo/(T)vwo
 19.30 uur TTO-infoavond voor ouders en  
 leerlingen groep 7 en 8
do 9 nov inschrijvingen herkansingen (T)havo5/(T)vwo6
 19.30 uur TTO-infoavond voor ouders en  
 leerlingen groep 7 en 8
vr 10 nov schoolfeest CIA
ma 13 nov 15.00 uur deadline inschrijvingen herkansingen  
 (T)havo5/(T)vwo6
 20.00 uur oudervereniging, geb. B
di 14 nov rapportvergaderingen, leerlingen zijn vrij
 leerlingen krijgen deze week hun eerste rapport
wo 15 nov 12.30 uur lunch directeur met leerlingen vmbo
 vanaf 15.00 uur rapportuitreiking aan leerling en  
 ouders leerjaar 1, 2 en 3
 vanaf 15.00 uur overleg mentor, ouders, leerling  
 bovenbouw havo en vwo
 19.30 uur klankbordgroep (T)havo1, 2 en 3, geb. A
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 19.30 uur MR (Cambreur College)
wo 20 dec 15.00 uur deadline inschrijving herkansing SE2  
 voor vmbo4
 12.30 uur lunch directeur met leerlingen havo
do 21 dec herkansingen vmbo4, SE2
vr 22 dec kerstvieringen voor alle leerjaren tot 14.00 uur
ma 25 dec t/m vr 5 jan KERSTVAKANTIE

JANUARI 2018
ma 8 jan 11.10 uur start lessen
 20.00 uur oudervereniging, geb. B
wo 10 jan eerste herkansing rekentoets 3F voor havo en vwo
 vanaf 15.00 uur uitreiken SE-lijsten aan mavo4 en  
 vmbo4 aan leerling en ouders
do 11 jan  eerste herkansing rekentoets 2F voor vmbo en  
 mavo
 vanaf 15.00 uur uitreiken SE-lijsten aan mavo4 en  
 vmbo4 aan leerling en ouders

do 16 nov 1ste, 2de en 3de uur herkansingen toetsweek 1,  
 (T)havo5/(T)vwo6
 vanaf 15.00 uur rapportuitreiking aan leerling en  
 ouders leerjaar 1, 2 en 3
 vanaf 15.00 uur overleg mentor, ouders, leerling  
 bovenbouw havo en vwo
 19.30 uur klankbordgroep vmbo1-4, geb. B
 19.30 uur klankbordgroep (T)vwo4, 5 en 6, geb. A
vr 17 nov Accolade
do 23 nov overleg mentoren leerjaar 1 met docenten groep 8
vr 24 nov     Informatiemiddag (T)havo4 en (T)vwo4 in Breda
di 28 nov 14.10 – 16.15 uur studiemiddag ICT, 
 leerlingen zijn vrij
do 30 nov 19.30 uur klankbordgroep (T)havo4-5

DECEMBER 2017
ma 4 dec t/m vr 8 dec BREAKWEEK 2
 met bezinningsdagen voor mavo3 en havo 4 en  
 diverse excursies
vr 8 dec PAARSE VRIJDAG
 stagedag (T)havo3
ma 11 t/m vr 15 dec stage vmbo3
ma 11 t/m wo 20 dec SE2-week voor vmbo4 en mavo4
ma 11 dec 20.00 uur oudervereniging, geb. B
di 12 dec informatieavond ouders en leerlingen groep 7 
 en 8 uit Rijen in De Boodschap
vr 15 dec Accolade
ma 18 dec inzage SE vmbo
 infoavond pro�elkeuze nieuwe vakken (T)vwo3
di 19 dec inschrijving herkansing SE2 voor vmbo4

 19.00 uur informatieavond pro�elkeuze 2de fase  
 nieuwe vakken (T)havo3
vr 12 jan Accolade
ma 15 t/m vr 19 jan toetsweek (T)havo3, 4 en 5 en (T)vwo3, 4, 5 en 6
ma 15 jan Carrièredagen vmbo bk3
di 16 jan Carrièredagen vmbo bk3
 19.30 uur presentatie haco (T)havo3
wo 17 jan 12.30 uur lunch directeur met leerlingen mavo
 informatieavond ouders groep 8 uit Dongen e.o.  
 op het Cambreur College
do 18 jan eerste afname rekentoets 2A-ER, 2ER en 3 ER
ma 22 jan START PERIODE 3
 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment toetsen 
 (T)havo/(T)vwo 
 luistertoets vwo Duits
 luistertoets havo Frans
 luistertoets vmbo bb Engels
di 23 jan luistertoets vwo Engels
 luistertoets havo Duits
 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment toetsen 
 (T)havo/(T)vwo
wo 24 jan luistertoets vwo Frans
 luistertoets havo Engels
 luistertoets mavo Duits
 16.00 – 20.00 uur OPEN DAG, leerlingen
 vanaf 12.00 uur vrij
do 25 jan luistertoets mavo Engels
 19.30 uur klankbordgroep (T)vwo1, 2 en 3
vr 26 jan inschrijvingen herkansingen (T)havo5/(T)vwo6
 Accolade 
di 30 jan rapportvergaderingen, leerlingen vrij
 15.00 uur deadline inschrijvingen herkansing 

 (T)havo5/(T)vwo6
 vanaf 15.00 uur rapportuitreiking aan leerling en  
 ouders op vrijwillige basis
wo 31 jan vanaf 15.00 uur rapportuitreiking aan leerling en  
 ouders op vrijwillige basis
 19.30 uur klankbordgroep (T)havo1, 2 en 3

FEBRUARI 2018
do 1 feb vanaf 15.00 uur rapportuitreiking aan leerling en  
 ouders op vrijwillige basis
 19.30 uur klankbordgroep vmbo1-4
 19.30 uur klankbordgroep (T)vwo4, 5 en 6
vr 2 feb 1ste, 2de en 3de uur herkansing (T)havo5 en (T) 
 vwo6, lessen vervallen voor deze klassen
wo 7 t/m vr 9 feb bezinningsdagen vwo5
vr 9 feb Accolade
ma 12 t/m vr 16 feb CARNAVALSVAKANTIE
ma 19 feb vanaf 15.30 uur mentorgesprekken met leerling  
 en ouders mavo4 op vrijwillige basis
 19.30 uur klankbordgroep mavo1-4, geb. C
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do 1 mrt 13.30 uur proe�esjes TTO-leerlingen groep 8 
 19.30 uur klankbordgroep (T)havo4-5
vr 2 mrt Accolade 
ma 5 mrt vanaf 15.30 uur mentorgesprekken vmbo4 en  
 mavo4 met leerling en ouders 
di 6 mrt laatste herkansing rekentoets 2F vmbo en mavo
 16.00-20.00 uur centrale aanmelding nieuwe  
 leerlingen buiten Dongen, geb. C
 19.30 uur infoavond decanen mavo3
wo 7 mrt tweede herkansing rekentoets 3F
 12.30 uur lunch met directeur en leerlingen vwo
 19.30 uur culturele avond Boejuh! 15de editie 
do 8 mrt vanaf 15.30 uur mentorgesprekken vmbo4 en  
 mavo4 met leerling en ouders 
 16.00-20.00 uur centrale aanmelding nieuwe  
 leerlingen uit Dongen, geb. C
ma 12 mrt 20.00 uur oudervereniging, geb. B
wo 14 mrt 18.30 uur presentatie pro�elwerkstuk (T)vwo6
do 15 mrt tweede afnameperiode rekentoets 2A-ER, 2ER, 3ER
ma 19 mrt Excursie vmbo/mavo3-4 “Stap op de rode loper” 
 in Eindhoven
wo 21 mrt hypnoseavond leerjaar 3
do 22 mrt leerlingen vmbo/mavo/havo/vwo4-5-6 
 vanaf 12.50 uur vrij i.v.m. toetsweek
vr 23 mrt start SE3 vmbo4 en mavo4 tot en met 29 mrt
 start toetsweek (T)havo4-5 en (T)vwo4-5-6
 exameninstructie vmbo4
 �lmavond leerjaar 1
 Accolade
ma 26 mrt 19.00 uur infoavond sectorkeuze vmbo2 en  
 overstappers van mavo

 20.00 uur oudervereniging, geb. B
di 20 feb vanaf 12.00 uur OSB-activiteit “Een opleiding  
 goed bekeken” voor mavo3
 vanaf 15.30 uur mentorgesprekken met leerling  
 en ouders mavo4 op vrijwillige basis
 19.30 – 22.00 uur MR (Hanze College)
wo 21 feb 13.30 uur proe�esjes TTO-leerlingen groep 8
 18.30 uur presentatie pro�elwerkstuk (T)havo5
do 22 feb 13.30 uur proe�esjes TTO-leerlingen groep 8 
 16.30 uur Phileas Fogg Theatre Thavo2
 19.00 uur Phileas Fogg Theatre Tvwo2
ma 26 feb t/m vr 2 mrt sectorstage mavo3
ma 26 feb 19.30 uur interactieve informatieavond  
 “mediawijsheid” voor ouders groep 7 en 8 en  
 ouders leerjaar 1 en 2 in samenwerking met de GGD
wo 28 feb 13.30 uur proe�esjes TTO-leerlingen groep 8 
 19.00 uur presentatie sectorwerkstuk mavo

maart  2018
ma 26 feb t/m vr 2 mrt sectorstage mavo3
do 1 t/m ma 5 mrt MUN Athens 
 (voor enkele leerlingen uit bovenbouw)

do 29 mrt uitreiken SE3 lijsten vmbo4

APRIL 2018
vr 30 mrt t/m ma 2 apr PAASWEEKEND
ma 2 apr veldwerk Tvwo2 tot en met 4 apr
di 3 apr START PERIODE 4
 toetsweek (T)havo5 en (T)vwo6
 start digitale examens algemene vakken vmbo
 inzage SE2 vmbo
 19.30 – 22.00 uur MR (Cambreur College)
wo 4 apr inschrijving herkansing vmbo4 SE2
do 5 apr 15.00 uur deadline inschrijving herkansing 
 vmbo4 SE2
 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment TW3
  (T)havo5 en (T)vwo6
vr 6 apr 1ste, 2de en 3de uur inhaalmoment TW3
  (T)havo5 en (T)vwo6
 herkansingen vmbo4 SE2
 inschrijvingen herkansingen geopend 
 (T)havo5 en (T)vwo6
 Accolade
 (T)vw4 oriëntatie-ochtend op de Universiteit van  
 Tilburg, ‘s middags les
ma 9 t/m vr 20 apr stageweken vmbo leerjaar 3
ma 9 apr 15.00 uur deadline herkansingen 
 (T)havo5 en (T)vwo6
 20.00 uur oudervereniging, geb. B
di 10 apr rapportvergaderingen, leerlingen vrij
wo 11 apr vanaf 15.00 uur contactmoment mentor, leerling  
 en ouders op vrijwillige basis
 uitreiken SE3 lijsten mavo4
 19.30 uur klankbordgroep (T)havo1, 2 en 3

do 12 apr intake TTO nieuwe leerlingen
 vmbo4 ondertekenen akkoordverklaring en  
 controle doopnamen 
 1ste, 2de en 3de uur herkansingen 
 (T)havo5 en (T)vwo6
 vanaf 15.00 uur contactmoment mentor, leerling  
 en ouders op vrijwillige basis
 19.30 uur klankbordgroep (T)vwo1, 2 en 3
vr 13 apr rapportuitreiking hogere leerjaren
ma 16 apr examens technologie mavo4
 start cspe vmbo4 tot en met vrijdag 20 april
 start facultatieve lessen (T)havo5 en (T)vwo6
 vanaf 15.00 uur TTO show-case voor 
 alle TTO-leerlingen
di 17 apr examens technologie mavo4
wo 18 apr examens technologie mavo4
 exameninstructie 11.10 (T)havo5 en 12.00 (T)vwo6  
 (akkoordverklaring en controle doopnamen)
do 19 apr exameninstructie en uitreiken SE3 lijsten mavo4  
 (akkoordverklaring en controle doopnamen)
vr 20 apr Accolade 
ma 23 apr t/m vr 4 mei MEIVAKANTIE



Pagina 18 Pagina 19

MEI  2018
t/m vr 4 mei MEIVAKANTIE
ma 7 mei start facultatieve lessen mavo4
 IB Exams
 jaarafsluiting vmbo4 en mavo4
di 8 mei IB Exams
 Casinoavond
wo 9 mei Cambreursportdag
 Stijlavond
do 10 en vr 11 mei Hemelvaartweekend
ma 14 mei start Centraal Examen
 19.30 uur klankbordgroep mavo1-4
 20.00 uur oudervereniging, geb. B
wo 16 mei start Ramadan
do 17 mei 19.30 uur klankbordgroep (T)vwo4, 5 en 6
 19.30 uur klankbordgroep vmbo1-4
ma 21 mei Tweede Pinksterdag
di 22 t/m vr 25 mei stageweek voor (T)havo4
di 22 mei 19.30 – 20.00 uur MR (Hanze College)
wo 23 mei 19.00 uur infoavond uitwisseling voor (T)vwo3  
 ouders en leerlingen met aansluitend info over  
 bovenbouw TTO
do 24 mei leerlingen in ‘t zonnetje
vr 25 mei Accolade 
zo 27 t/m di 29 mei veldwerk (T)havo2 
ma 28 t/m vr 1 jun BREAKWEEK 3
di 29 mei einde Centraal Examen
 ckv-dag vmbo/mavo leerjaar 3

JUNI  2018
ma 4 jun rekenexamen vmbo3 en mavo3
di 5 jun rekenexamen (T)vwo5
wo 6 jun rekenexamen (T)havo4
 bekendmaking normering vmbo beroepsgerichte  
 vakken
do 7 jun 19.30 uur klankbordgroep (T)havo4
vr 8 jun Accolade 
 In de middag: personeelsactiviteit 
ma 11 jun 18.30-19.30 uur kennismakingsavond nieuwe  
 leerlingen vmbo leerjaar 1
 20.00-21.00 uur kennismakingsavond nieuwe  
 leerlingen mavo leerjaar 1
 20.00 oudervereniging, geb. B
di 12 jun OSB meeloopdag vmbo bb/kb en mavo leerjaar 1
 18.30-19.30 uur kennismakingsavond nieuwe  
 leerlingen havo leerjaar 1
 20.00-21.00 uur kennismakingsavond nieuwe  
 leerlingen Thavo leerjaar 1
 19.00 uur ckv presentatie (T)havo4
wo 13 jun 08.00 uur bekendmaking normering vmbo/mavo/ 
 havo/vwo
 17.00-18.00 uur uitslag vmbo/mavo/havo/vwo
 19.00 uur cijferlijsten afhalen vmbo/mavo/havo/ 
 vwo
do 14 jun 18.30-19.30 uur kennismakingsavond nieuwe  
 leerlingen vwo leerjaar 1
 20.00-21.00 uur kennismakingsavond nieuwe  
 leerlingen Tvwo leerjaar 1
 19.00 uur ckv presentatie (T)vwo4
vr 15 jun Suikerfeest
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ma 18 t/m wo 20 jun Centraal Examen tweede tijdvak vmbo/mavo/ 
 havo/vwo
do 21 jun leerlingen  vmbo2-3, (T)havo4 en (T)vwo4-5 ’s  
 morgens vrij 
 leerlingen overige leerjaren met toetsweek les  
 tot 12.50 uur
 13.20 uur start toetsweek vmbo2-3, (T)havo4 en  
 (T)vwo4-5
 tweede tijdvak aangewezen vakken 
vr 22 jun start toetsweek en afsluitende week overige  
 leerjaren
 Accolade 
do 28 jun einde toetsweek
do 28 en vr 29 jun B-dagen voor vmbo3

JULI  2018
ma 2 jul rapportvergaderingen
 20.00 uur oudervereniging, geb. B
di 3 jul rapportvergaderingen
wo 4 jul boeken inleveren (onder voorbehoud)
 mentoren berichten ouders over vervolg  
 schoolloopbaan n.a.v. rapportvergaderingen
 16.00 uur diplomering vmbo
 20.00 uur diplomering mavo
do 5 jul 16.00 uur diplomering vwo
 20.00 uur diplomering havo
vr 6 jul 08.30 uur rapportuitreiking aan alle leerlingen
 Accolade 
 13.00 uur start vakantie tot en met 17 augustus
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MEDEWERKERS 2017-2018

aanhef titel voorletters tussenvoegsel achternaam email vak
Mw. B.C.H. Aerts baerts@cambreurcollege.nl zorg en welzijn
Mw. S.M. Akkermans sakkermans@cambreurcollege.nl beeldende vorming, haco

L.A.G. van Baardwijk lvbaardwijk@cambreurcollege.nl Nederlands, economie en 
ondernemen

Mw.  L. Ballemans lballemans@cambreurcollege.nl zorg en welzijn
Mw. J. Barends-Chisholm BA (Hons) jbarends@cambreurcollege.nl native speaker tto, Engels, 

English+
M.R. Bebrout mbebrout@cambreurcollege.nl geschiedenis, drama
A.F.V. Bekkers abekkers@cambreurcollege.nl biologie
P.P.G. van den Berg B.Ed. pvdberg@cambreurcollege.nl Engels, English+

Mw. M.J.A. Bertens-van Tilborg mbertens@cambreurcollege.nl Duits, haco, decaan havo
Mw. M.L.F. Biemans mbiemans@cambreurcollege.nl wiskunde, rekenen, 

preventiemedewerker
Mw. C.P.M. Bogaarts ebogaarts@cambreurcollege.nl Engels, zorgcoördinator 
Mw. drs. M.C.S.E. Bredius-Hoogendam mbredius@cambreurcollege.nl Frans

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

Mw. M.J.M. Buijs mbuijs@cambreurcollege.nl biologie, coach
drs. M.F.A. van der Burght mvdburght@cambreurcollege.nl wiskunde, Mathematics

Z. Cemrek-Demirtas B.Ed. zcemrek@cambreurcollege.nl economie, economie en 
ondernemen

L.J.A. Daniel ldaniel@cambreurcollege.nl economie en ondernemen, 
wiskunde, decaan bb/kb

T.T.H.P Deelen tdeelen@cambreurcollege.nl lichamelijke opvoeding, 
Physical Education

R.M. Dekkers rdekkers@cambreurcollege.nl tekenen, beeldende vorming
Mw. J.M.R. Dierx-de Groot jdierx@cambreurcollege.nl Duits, Nederlands

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

R.S.P.P. Dolevo rdolevo@cambreurcollege.nl scheikunde, Chemistry
R.H.C. Engelen rengelen@cambreurcollege.nl beeldende vorming, Arts, ckv, 

Art and Cultural Education
drs. R. van Esch rvesch@cambreurcollege.nl maatschappijleer, 

Social Studies, 
maatschappijwetenschappen

A. Essanhaji aessanhaji@cambreurcollege.nl wiskunde, rekenen
Mw. M.A.P.W. Gagliardi mgagliardi@cambreurcollege.nl maatschappijleer, 

maatschappijwetenschappen
Mw. S.C.P van Gastel svgastel@cambreurcollege.nl biologie, Biology

M. Göktas mgoktas@cambreurcollege.nl wiskunde, rekenen 
Mw. M.R. Goossens mgoossens@cambreurcollege.nl Engels
Mw. drs. A.J.J. Groeskamp agroeskamp@cambreurcollege.nl Nederlands
Mw. A.M.E. de Groot adegroot@cambreurcollege.nl zorg en welzijn, decaan bb/kb
mw. C.P. Hawkins chawkins@cambreurcollege.nl Engels, EIB

H.O. van der Heide hvdheide@cambreurcollege.nl geschiedenis, counselor
I. van der Heide ivdheide@cambreurcollege.nl levensbeschouwing, �loso�e
A.H.J. van der Heijden avdheijden@cambreurcollege.nl natuurkunde, scheikunde, 

preventiemedewerker
Mw. P.H.E.M. Hellwich-van Aalst phellwich@cambreurcollege.nl levensbeschouwing, 

aardrijkskunde, omgangskunde
R.W.G.M. Hermans rhermans@cambreurcollege.nl directeur

drs. V.T.M. van den Hoven vvdhoven@cambreurcollege.nl Nederlands
Mw. A.M.L. van Hulten avhulten@cambreurcollege.nl Frans

K.J.M. Jacobs kjacobs@cambreurcollege.nl beeldende vorming, ckv
H.J. Jolie ejolie@cambreurcollege.nl wiskunde, rekenen 

Mw. S.A.M. de Jongh sdejongh@cambreurcollege.nl Frans, Engels
Mw. M.A.P. Kant mkant@cambreurcollege.nl Nederlands
Mw. A.D.N. de Kock adekock@cambreurcollege.nl natuurkunde
Mw. drs. S. Koenen skoenen@cambreurcollege.nl lichamelijke opvoeding, haco, 

Physical Education
Mw. drs. M. Koot mkoot@cambreurcollege.nl Frans, decaan vwo
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P.J.C.C. Koreman pkoreman@cambreurcollege.nl geschiedenis, History
J.S.M. Kroot jkroot@cambreurcollege.nl economie 

P.F.F.M. Kuijpers pkuijpers@cambreurcollege.nl levensbeschouwing, �loso�e, 
coach

Mw. M. van Kuppeveld mvkuppeveld@cambreurcollege.nl Nederlands
L.J.C. de Laat ldelaat@cambreurcollege.nl Economie

Mw. A.P. Lafeber alafeber@cambreurcollege.nl Nederlands

dr. M Laghzaoui M.Ed. mlaghzaoui@cambreurcollege.nl Engels, English+, EIB
Mw. M.C. Leliveld mleliveld@cambreurcollege.nl beeldende vorming, ckv

R.A.H. Linders M.Ed. rlinders@cambreurcollege.nl Duits
Mw. M.J.J.M.C. Luijten-van Rooijen mluijten@cambreurcollege.nl teamleider vmbo 1-4
Mw. A.M.P. Marcelissen-Siemons dmarcelissen@cambreurcollege.nl Engels, Nederlands

R.J.M. van der Meer rvdmeer@cambreurcollege.nl kunst beeldend, beeldende 
vorming, opleidingsdocent

Mw. A. Mouwen amouwen@cambreurcollege.nl wiskunde
P.C.A. Nuijten pnuijten@cambreurcollege.nl ckv, beeldende vorming

Mw. D. Olenitsj-Mohammad dolenitsj@cambreurcollege.nl Frans
BA C.W. van Ommen svommen@cambreurcollege.nl levensbeschouwing

Mw. N. Ottevanger-Fitters nottevanger@cambreurcollege.nl Duits, counselor
Mw. drs. T.T.U. Oversteeg-Nguyen uoversteeg@cambreurcollege.nl biologie, Biology

S.R. Pedro spedro@cambreurcollege.nl technologie, dienstverlening en 
producten, ict-coördinator

J.J.C. Pfrommer jpfrommer@cambreurcollege.nl Nederlands, mens en 
maatschappij,  aardrijkskunde, 
wiskunde

J.C.J. Pfrommer jepfrommer@cambreurcollege.nl natuurkunde
Mw. G.A.A.M. Rijnen drijnen@cambreurcollege.nl beeldende vorming, kunst

beeldend, Arts, counselor, 
zorgcoördinator

Mw. S.A. Robbemont srobbemont@cambreurcollege.nl geschiedenis
P.A.M. Robben M.Ed. probben@cambreurcollege.nl Nederlands

L.M. Robers lrobers@cambreurcollege.nl lichamelijke opvoeding
Mw. E.A.L.M. Romme lromme@cambreurcollege.nl dienstverlening en producten, 

zorg en welzijn
Mw. C. Schade cschade@cambreurcollege.nl teamleider (T)havo 1-4
Mw. M. Schellekens mschellekens@cambreurcollege.nl Nederlands, Engels
Mw. drs. J.M.J. Schrover hschrover@cambreurcollege.nl biologie
Mw. W.A.J van Siebers-van Beek bsiebers@cambreurcollege.nl lichamelijke opvoeding
Mw. L. Smit lsmit@cambreurcollege.nl Engels

Ing. L.T.B. Smits bsmits@cambreurcollege.nl wiskunde
Mw. T.T.M. Spijker tspijker@cambreurcollege.nl aardrijkskunde, Geography, 

Global Studies
drs. A.J.B.M. Sprangers tsprangers@cambreurcollege.nl natuurkunde, wiskunde, 

teamleider (T)havo 5
T.L.J. van Sunten rvsunten@cambreurcollege.nl lichamelijke opvoeding, 

gastdocent service, welzijn en 
sport

W.C.M. van Sunten wvsunten@cambreurcollege.nl aardrijkskunde, lichamelijke 
opvoeding

drs. B.P.A.H. Tennebroek btennebroek@cambreurcollege.nl management en organsatie, 
economie, Economics

Mw. W. Tetteroo-Boersen wtetteroo@cambreurcollege.nl Engels
W.A.G.M. Teurlings wteurlings@cambreurcollege.nl Engels
B.C.B. Thielen MSc. bthielen@cambreurcollege.nl aardrijkskunde, teamleider (T)

vwo 1-6, Geography
Mw. drs. L.G.J. ten Thije htenthije@cambreurcollege.nl aardrijkskunde, Geography
Mw. A.M. Trella atrella@cambreurcollege.nl Engels, coördinator TTO

P.C.F. van der Veeken pvdveeken@cambreurcollege.nl natuurkunde, decaan mavoplus

A.C.G. van der Ven avdven@cambreurcollege.nl biologie, maatschappijleer
K.J.A. Verstegen kverstegen@cambreurcollege.nl aardrijkskunde, mediawijsheid
D. Verus dverus@cambreurcollege.nl teamleider mavoplus 1-4

Mw. K. Vlaardingerbroek B.Ed. kvlaardingerbroek@cambreurcollege.nl ckv, beeldende vorming, haco
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J.P. de Vries jdevries@cambreurcollege.nl economie
A.A.M. de Vrieze adevrieze@cambreurcollege.nl informatica, wiskunde

Mw. D.M. Wagemakers-de Bruijn dwagemakers@cambreurcollege.nl Nederlands
Mw. drs. H.M.A. van der Weele-Weghs hvdweele@cambreurcollege.nl adjunct-directeur 

M.R.J. van der Wegen mvdwegen@cambreurcollege.nl lichamelijke opvoeding, 
gastdocent dienstverlening en 
producten

Mw. M.C.M.J. Wiaterek mwiaterek@cambreurcollege.nl levensbeschouwing, Religious 
Education, zorgcoördinator 

Mw. M. Willemen mwillemen@cambreurcollege.nl wiskunde, rekenen
J.P. Wisse jwisse@cambreurcollege.nl biologie, mediawijsheid
R. Zijlemans rzijlemans@cambreurcollege.nl muziek
A.M. van Zundert tvzundert@cambreurcollege.nl wiskunde, Mathematics

Onderwijsondersteunend
Mw. S.A.F. van den Akker svdakker@cambreurcollege.nl conciërge
Mw. T.A.M. Bertens-Spekking dbertens@cambreurcollege.nl medewerker roosterzaken
Mw. H.W. Brokx hbrokx@cambreurcollege.nl medewerker 

schooladministratie
P.M.P.C.M. de Bruijn pdebruijn@cambreurcollege.nl conciërge

Mw. J.B.P. Cooper-Beekman hcooper@cambreurcollege.nl medewerker OLC
F.H.E.M. Couwenberg fcouwenberg@cambreurcollege.nl conciërge

Mw. J.P.M. Dekker-van Dongen jdekker@kwadrant-sgr.nl personeelsfunctionaris
Mw. W.T.J.M. van Gestel-Broeders wvgestel@cambreurcollege.nl; 

decanaatsbureau@cambreurcollege.nl
medewerker OLC en
coördinator kurzweil 

Mw. Y.C.M. van Gorp-van Doremalen yvgorp@cambreurcollege.nl technisch onderwijsassistent 
J.B.G. van Heesch jvheesch@cambreurcollege.nl systeembeheerder
T.J.J.M. de Hoogh tdehoogh@kwadrant-sgr.nl beleidsondersteunend 

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

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

Mw. J.M.C. Moerenhout- van Rijthoven jmoerenhout@cambreurcollege.nl technisch onderwijsassistent
L.A.N. Musch lmusch@kwadrant-sgr.nl systeembeheerder

Mw. A.C.M. de Nijs-Terlingen adenijs@cambreurcollege.nl telefoniste/receptioniste
Mw. P.M.T.M. Oerlemans-Kimenai noerlemans@cambreurcollege.nl medewerkster facilitaire dienst
Mw. I. Pasmans ipasmans@kwadrant-sgr.nl medewerker roosterzaken
Mw. E.A.M. van Ravenstein lvravenstein@kwadrant-sgr.nl medewerker roosterzaken

J. van Riel jvriel@cambreurcollege.nl conciërge
Mw. M.J.F. Rosenbrand-Martinus grosenbrand@cambreurcollege.nl telefoniste/receptioniste, 

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

coördinator maatschappelijke 
stage

Mw. E.J.G.M. Smienk-Faes esmienk@cambreurcollege.nl coördinator aan-en afwezigheid 
J.A.H. van Spaendonk jvspaendonk@kwadrant-sgr.nl hoofd audit en 

control/�nanciële zaken
Mw. C.A.M. Sunten-van Gageldonk M SENlvsunten@cambreurcollege.nl remedial teacher, dyslexiecoach 
Mw. P.J.G. Trommelen ptrommelen@cambreurcollege.nl telefoniste/receptioniste
Mw. M.J.G.M. Weijers-de Grood mweijers@cambreurcollege.nl kwaliteitsmedewerker

H.J.M. Welling ewelling@cambreurcollege.nl conciërge
Mw. P.A.T. Weterings-van Loon nweterings@cambreurcollege.nl medewerkster facilitaire dienst

C.N.M. Willemse cwillemse@kwadrant-sgr.nl beleidsondersteunend
medewerker facilitaire zaken 



Voor opmerkingen, aanvullingen en 
verbeteringen kunt u altijd contact 
met ons opnemen.  Dit kan via e-mail 
(secretariaat@cambreurcollege.nl) of 
telefonisch (0162-315650). Wij kunnen 
gebruik maken van uw suggesties 
bij de samenstelling van de gids van 
volgend jaar.

Het fotomateriaal in deze schoolgids 
is gemaakt door medewerkers van de 
school en door Paulien Janssen.
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TOT SLOT

Op onze Cambreurwebsite vindt u meer informatie over onze school. 

Om u het zoeken iets te vergemakkelijken geven we u een leeswijzer:

Onderwerp Plaats op de website
OMO Bevoegd Gezag Organisatie/Kwadrant Scholengroep
OMO Missie Organisatie/Kwadrant Scholengroep
Onderwijsdoelen Cambreur Onderwijs/Onderwijsdoelen
Resultaten onderwijsleerproces Onderwijs/Schoolresultaten
Onderwijstijd Onderwijs/Lesuitval
Veiligheid Onderwijs/Veiligheid
OMO Managementstatuut Organisatie/Reglementen OMO
OMO Algemeen reglement Organisatie/Reglementen OMO
OMO Privacyreglement Organisatie/Reglementen OMO
Schoolreglement Leerlingen/Huisregels
Leerlingenstatuut Leerlingen/Leerlingstatuut
Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agres-
sie en geweld en discriminatie

Organisatie/Reglementen OMO

OMO Klachtenregeling Organisatie/Reglementen OMO
Vrijwillige ouderbijdrage Ouders/Schoolbijdrage
Stichting Leergeld Ouders/Stichting Leergeld
Gratis schoolboeken Ouders/Schoolboeken
Beleid inzake sponsoring Ouders/Sponsoring
Algemene aansprakelijkheidsverzekering Ouders/Verzekeringen
Doorlopende schoolgroepsreisverzekering Ouders/Verzekeringen
Verklaring naam Cambreur Info
Excellentieprogramma Leerlingen/excellentieprogramma
Overgangsnormen Leerlingen/Overgangsnormen
Slaag-zakregeling Leerlingen/Slaag-zakregeling

Begeleiding en zorg Organisatie/Begeleiding
Rugzakleerlingen Groep 7 en 8/aanmelden
Democratisch burger Onderwijs/Het Cambreur breed in 

kwaliteit
Lessentabel Onderwijs/Lessentabel
Vakantierooster Info/Vakanties
Jaaragenda Info/Jaaragenda
Medewerkers Organisatie/Personeel of Info/Wie is 

Wie
Slagingspercentages Onderwijs/Schoolresultaten
Bevorderingsresultaten Onderwijs/Schoolresultaten
Kwaliteitskaart Onderwijs/Schoolresultaten
Verlofbrie�es Onderwijs/Schoolverzuim
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Cambreur College
Postbus 145
5100 AC Dongen

T 0162 - 315650
F 0162 32 33 73
E info@cambreurcollege.nl

www.cambreurcollege.nl
www.facebook.com/cambreurcollegedongen

Het Cambreur College valt samen met het Hanze College als Kwadrant 
Scholengroep onder het bestuur van de vereniging ons middelbaar onderwijs.


