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Welkom terug na een lange zomervakantie, een speciaal welkom aan onze nieuwe lezers: de ouders 
van onze brugklassers en de ouders van onze instromers. Om de twee weken kunt u van ons een 
Accolade verwachten: een nieuwsbrief met daarin aankondigingen van en terugblikken op 
Cambreuractiviteiten, mededelingen voor leerlingen en ouders en berichten die we met u willen 
delen. We horen van onze ouders dat zij deze nieuwsbrief erg waarderen en daar zijn we blij mee. 
Mocht u informatie missen, laat het ons dan weten. 
 
Maandagmiddag waren alle leerlingen welkom bij hun eigen mentor. Vooral voor de brugklassers een 
spannend moment. Zij starten ook de rest van de week met een mentoruur en sluiten de introductie 
donderdag af met een disco. 
 
Op het mavogebouw vond een feestelijke opening plaats met uiteraard oranje ballonnen, oranje 
frisdrank en het oranje mavoteam. De brandweer doopte het gebouw om tot mavogebouw met een 
flinke straal water. De mavoleerlingen vieren samen de start van het schooljaar met een 
introductiedag bij de Vennen. 
 
De start van het schooljaar was door de wisseling van roosterprogramma wat anders dan normaal. 
Het vorige rooster was via de website voor iedereen toegankelijk. Het nieuwe rooster van Zermelo 
kun je alleen bereiken via een eigen code. Dat is veiliger, zowel voor leerlingen als voor docenten. 
Maar dan moet iedereen wel een code hebben en deze moet dan ook werken. Communiceren met de 
leerlingen via e-mail is dan uiterst praktisch. Alleen bleken veel leerlingen niet het juiste e-mailadres 
in magister opgenomen te hebben. Ook de koppeling van het roosterprogramma met magister verliep 
om diverse redenen niet helemaal soepel. Daardoor was de start wat rommelig. Inmiddels heeft 
iedereen zijn weg gevonden op die enkele eerstejaars die met vragende blik door het gebouw loopt 
en al snel een medewerker op zijn weg vindt die hem verder kan helpen.  
 
We hopen op een mooie nazomer (zonder tropische dagen) en wensen iedereen een goed schooljaar. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 

 
 

 
vrijdag 1 september 
-  offerfeest 
-  introductie leerjaar 2 m.u.v. mavo2 (gehele dag) 
-  Accolade  
-  14.10 “mavo-borrel” voor team en leerlingen 
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woensdag 6 september 
- 19.30 infoavond (T)vw2, geb. A 
- 20.30 infoavond (T)vw3, geb. A 
donderdag 7 september 
- Kurzweilinstructie in OLC voor alle dyslectische leerlingen die werken met Kurzweil 
- 19.30-20.30 infoavond ma3 / uitreiken PTA, geb. A (aula) 
- 19.00-19.45 kennismakingsavond ma1-2 / geb. C (in lokalen) 
- 20.15-21.15 infoavond ma4 / uitreiken PTA, geb. A (aula) 
maandag 11 september 
- 20.00 oudervereniging, geb. B, afscheid vertrekkende leden 
- 18.30 infoavond (T)vwo6 / uitreiken PTA, geb. A  
- 19.30 infoavond (T)vwo5 / uitreiken PTA, geb. A 
- 20.30 infoavond (T)vwo4 / uitreiken PTA, geb. A 
dinsdag 12 september 
- 19.00 infoavond (T)ha5 / uitreiken PTA  
- 20.30 infoavond (T)ha4 / uitreiken PTA 
woensdag 13 september 
-   19.00 infoavond (T)ha2, geb. A 
-  20.30 infoavond (T)ha3, geb. A 
vrijdag 15 september 
- Accolade  

 
 
 

 
Docent Engels Wieteke Tetteroo is helaas door ziekte niet in staat om haar lessentaak op zich te 
nemen. Haar collega’s Engels nemen tijdelijk haar vier klassen over. Mocht haar afwezigheid langer 
duren, gaan we opzoek naar een vervanger.  
Docent beeldende vorming Sandra Akkermans start met een deel van haar lessen, evenals docent LO 
Sandra Koenen. We vinden op korte termijn een oplossing voor de vrijgevallen uren.  
We wensen deze drie collega’s een goed herstel.  
 
Jeanne van Dongen gaat ons als vrijwilligster werkzaam in het OLC na vele jaren trouwe dienst 
verlaten.  We bedanken haar hartelijk voor haar inzet.  
 
Ons team is dit jaar uitgebreid met negen nieuwe docenten: Sonja Robbemont (geschiedenis), 
LindeMare Smit en Manon Goossens (Engels), Kenny Jacobs en Maartje Leliveld (beeldende 
vorming), Rémon Dolevo (scheikunde, Chemistry), Arlieke Mouwen (wiskunde), Lotte Ballemans 
(zorg & welzijn) en Diana Olenitsj (Frans). Ook starten acht stagiair(e)s aan het begin van het 
schooljaar op diverse plekken in de school. Vorige week vrijdag vond een kennismakingsbijeenkomst 
plaats en een cursusdag met als thema ‘De vijf rollen van de docent’.  
Onze nieuwe collega’s hebben er zin in en we wensen hun een goede start op onze school. 
 
 
 
 

De onderwijsbeurs 
Voor ouders en leerlingen vmbo/mavo 3 en 4, havo/vwo 4, 5 en 6 
Op 29 en 30 september is er in Eindhoven in het Beursgebouw de onderwijsbeurs.  
Wij willen u daar graag op wijzen, omdat deze beurs hét studiekeuze-evenement is van Zuid-
Nederland. In korte tijd wordt u op de hoogte gebracht over de uitgebreide studiemogelijkheden in 
zowel Nederland als België 
Daarnaast informeert de beurs ook over studeren, stage en taalreizen in het buitenland. 
De beurs is interessant voor leerlingen van vmbo en mavo leerjaar 3 en 4, havo- en vwo-leerlingen 
leerjaar 4, 5 en 6 en hun ouders/begeleiders. 
De beurs biedt: 

 Veelzijdig aanbod aan onderwijsinstellingen op zowel mbo-, hbo- als universitair niveau. 

PERSONEEL 

UIT DE AFDELINGEN 
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De actuele deelnemerslijst vindt u op de website www.onderwijsbeurszuid.nl 

 Tijdens de beurs verzorgen  trainers van NJR (Nationale Jeugdraad) energieke startsessies 
waardoor u binnen een paar minuten wordt klaargestoomd om goed voorbereid de beursvloer 
op te gaan. 

 Er zijn professionele studiecoaches aanwezig om de leerlingen tijdens een 
“speedcoachgesprek” een stapje verder te helpen richting de juiste studiekeuze. 

 Dit jaar nieuw! Het hogescholen- en universiteitenprogramma. Dit programma geeft havo- en 
vwo-leerlingen de mogelijkheid om voorlichtingen te volgen binnen een aantal domeinen. Het 
zijn twee losse programma’s waarvan één  op hbo- en één op universitair niveau. Ook zijn er 
sessies met onderwerpen als ‘Hoe overleef ik de hogeschool?’ en  ‘Wat zijn de verschillen 
tussen een hogeschool en universiteit? 

 De leerlingen kunnen zich doorlopend laten informeren tijdens inspirerende 
studiekeuzesessies. 

 U kunt vooraf aan de beurs en tijdens de beurs uw persoonlijke route plannen. Na het maken 
van een selectie op niveau, opleiding en/of interessegebied, kunt u uw persoonlijke plattegrond 
voor het beursbezoek printen. 

 
Met de trein naar de beurs? 
Beursbezoekers ontvangen 20% korting op een retour naar Eindhoven Centraal Station, geldig vanaf 
elk station binnen Nederland. Tickets zijn te bestellen via de website van de beurs. 
 

Taalbeleid 
Het goed beheersen van de Nederlandse taal is de basis van schoolsucces. Je moet immers kunnen 
begrijpen wat je leest, wat de docent vertelt, maar ook je antwoord goed kunnen formuleren op 
papier of mondeling. We versterken daarom de aandacht voor taalvaardigheid bij alle vakken. 
In de Accolade zullen we hier regelmatig aandacht voor vragen. 
Om het lezen te stimuleren vragen we alle leerlingen van leerjaar 1 tot en met 3 om naast de 
schoolboeken een leesboek mee te nemen. Boek In Je Tas, oftewel BIJT. En wel een leesboek naar 
eigen keuze. Dit voor de momenten tijdens een les die hiervoor geschikt zijn.  
Het zou helpen als u uw kind zou kunnen stimuleren om te lezen: boeken, tijdschriften, kranten. Wat 
maakt op zich niet zoveel uit. U helpt uw kind daarmee. 

 
 
 
 

Huiswerkklas nieuwe stijl: Spectrum Brabant  
Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning bij de studie? 
 
Het Cambreur College werkt vanaf schooljaar 2017-2018 samen met Spectrum Brabant, een 
huiswerkinstituut met verschillende locaties in Brabant. Spectrum Brabant biedt dagelijks 
huiswerkbegeleiding aan in vaste lokalen. Er wordt gewerkt met een overgangs- en slagingsgarantie 
(vraag naar de voorwaarden) en met tarieven naar draagkracht voor de lagere inkomens. 
 
Indien u denkt dat uw zoon of dochter hier baat bij zal hebben, kunt u zich aanmelden bij Spectrum 
Brabant voor een vast aantal middagen per week. 
In een intakegesprek met ouders wordt als eerste de hulpvraag geformuleerd. Tijdens de 
observatieperiode die hierop volgt, wordt op basis van de hulpvraag, de observaties en de input van 
de leerling een persoonlijk plan van aanpak opgesteld door de begeleider. 
Het primaire doel van de begeleiding is dat uw zoon of dochter vaardigheden leert om het huiswerk 
zelfstandig aan te pakken. Hierbij ligt de eerste focus vaak op de planvaardigheden. 
Door begeleiding op maat aan te bieden, krijgt uw zoon of dochter niet alleen een kennisboost, maar 
ook meer vertrouwen in de eigen mogelijkheden! 
 
Meer informatie, voorwaarden en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van Spectrum 
Brabant: https://www.spectrumbrabant.nl/huiswerkbegeleiding-dongen/ 

 

ALGEMEEN NIEUWS 

http://www.onderwijsbeurszuid.nl/
https://www.spectrumbrabant.nl/huiswerkbegeleiding-dongen/
http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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Instructieles Kurzweil Pro online 
Met ingang van het nieuwe schooljaar beschikt onze school over een nieuwe, schoolbrede licentie 
online Kurzweil Pro versie 15. Dat betekent dat uw kind nu ook thuis bij zelfstudie gratis gebruik kan 
maken van Kurzweil. U krijgt het volledige gebruiksrecht van Kurzweil Pro op Windows PC,  Apple 
Mac of van Kurzweil Mobile app op iPad, iPhone of Android tablet.  
Nadere informatie krijgt u hierover tijdens de dyslexie-informatieavond die op dinsdag 10 oktober 
2017 wordt gehouden voor dyslectische leerlingen en hun ouders. U ontvangt hiervoor tijdig een 
uitnodigingsbrief. 
 
Om uw kind vertrouwd te maken met de mogelijkheden die het computerprogramma Kurzweil Pro 
versie 15 online te bieden heeft, zullen we aan de hand van wat praktische voorbeelden de 
leerlingen laten oefenen met tekstmateriaal tijdens een gezamenlijke 
instructieles. 
Deze instructieles wordt gehouden op donderdag 7 september in het 
Open Leercentrum rechts naast het hoofdgebouw. Uw zoon/dochter 
krijgt hiervoor een uitnodiging.  
 

”Met vertrouwen naar je examen". 
Bestemd voor leerlingen van vmbo/mavo 3/4, havo 4/5 en vwo 5/6  
Hoe verminder je de invloed van negatieve gedachten over faalgedrag ? En hoe concentreer je je 
meer op belangrijke onderdelen van je taak of de te leveren prestatie?  
Hiervoor krijgen de leerlingen tijdens deze training oefeningen, doen ze rollenspelen, krijgen ze tools 
en tips. Dit alles met als doel het toenemen van vertrouwen in de eigen prestatie. 
Een groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. 
De training “met vertrouwen naar je examen” bestaat uit zes sessies van een uur. Voorafgaand is er 
met alle leerlingen een individueel intakegesprek.  
De groep start begin oktober 2017. 
Er zijn voor de ouder(s)/verzorger(s) geen kosten aan verbonden. De bijeenkomsten vinden op het 
Cambreur College plaats. 
U kunt uw zoon/dochter opgeven via e-mail, graag uiterlijk 15 september a.s. aan mevrouw Ellen 
Bogaarts: ebogaarts@cambreurcollege.nl 
Graag o.v.v. voor-achternaam, huidige klas, mentor. 
 

Vrijwilligers gezocht 
In een school is altijd werk, in een school is altijd wat te doen. En het werken met jonge mensen is 
echt heel leuk. Op diverse plekken in de school kunnen we wat extra handjes gebruiken. In het Open 
Leercentrum en in het conciërgeteam bijvoorbeeld. Mocht u tijd en zin hebben om een halve of een 
hele dag in een prettige sfeer met collega’s en met onze jeugd te werken, dan kunt u contact 
opnemen met René Hermans, rhermans@cambreurcollege.nl.   
 

CJP-pas 
Alle leerlingen krijgen een CJP-pas. De kosten hiervan worden deels door ouders, deels door de 
overheid betaald. Maar hier krijgen de leerlingen wel wat voor terug. 
Met de CJP-pas krijg je als leerling korting bij veel musea, bioscopen en theaters. Zo krijg je altijd €2,- 
euro korting op je kaartje bij een Pathé bioscoop, kun je voor €3,- naar het Textielmuseum in Tilburg  
en helemaal gratis naar museum De Pont in Tilburg. Verder heb je met je pas ook korting op 
verschillende gadgets van Apple, 10% korting bij Perry en Aktiesport en 10% korting bij het 
Sneakerparadijs.  
Hiermee heeft u de kosten voor de CJP-pas er snel uit en stimuleren we leerlingen om daadwerkelijk 
gebruik te maken van het culturele aanbod dat Nederland te bieden heeft. Dat is immers het doel 
van de CJP-pas. 
 

“Alle kinderen mogen meedoen” 
Met dit statement vestigt de stichting Leergeld de aandacht op de mogelijkheid om een aanvraag in 
te dienen voor hulp. Op hun website geven zij aan:  

mailto:ebogaarts@cambreurcollege.nl
mailto:rhermans@cambreurcollege.nl
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“Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten 
die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting 
Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Wij bieden ze kansen om te kunnen deelnemen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten en geven hen hiermee een springplank, waardoor zij 
opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.” 
 
Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar: www.leergeldwestbrabantoost.nl  
 
 
 
Nieuwsberichten 
En nog veel meer leuke berichten zijn te lezen op onze website. 
 
Fotoalbum  
Klik hier voor de nieuwste albums op onze website. 

NIEUW OP ONZE WEBSITE 

http://www.leergeldwestbrabantoost.nl/
http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
http://www.cambreurcollege.nl/fotoalbum/

