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Eigenlijk viel onze late vakantie precies goed: we hebben kunnen genieten van een heerlijke, warme 
zomer. De batterij is weer opgeladen. We staan klaar in de startblokken om aan een nieuw 
schooljaar te beginnen. De roostermakers hebben de grote vakantie gebruikt om een zo goed 
mogelijk rooster voor leerlingen en collega’s te maken en dat is echt een heidense klus. 
 
Op maandag beginnen we met een vergaderdag, op dinsdag starten we met een of twee 
mentoruren en kunnen de eerste boeken opengeslagen worden. De eersteklassers ontvangen we op 
gebouw A (havo, vwo), B (voorbereidend mbo) en C (mavo). Hun week staat voor een groot gedeelte 
in het teken van de introductie. Ook klas 2 en 3 hebben een introductiedag later in de week. Het 
lesrooster zal deze eerste week dus slechts voor een deel gevolgd worden. 
 
Ons managementteam kent dit jaar een andere samenstelling: René Hermans, voorheen teamleider 
van gebouw B, heeft zijn taak overgedragen aan Marloes Luijten. Hij start zelf als 
deelschooldirecteur. Annemieke Trella is nog wel lid van het managementteam, maar heeft geen 
taak als teamleider. Margot Weijers kan haar werkzaamheden weer hervatten en doet dit op 
gebouw C als verantwoordelijke voor mavo 1 en 2. 
 
Onder het kopje PERSONEEL stellen René Hermans en Marloes Luijten zich kort aan u voor. 
 
Wij ronden morgen de kopij voor de schoolgids af en overhandigen deze aan u tijdens (een van )de 
informatieavonden in september. De website is eind volgende week weer up to date. 
 
Wij wensen al onze leerlingen een goed schooljaar. Wij hebben heel veel zin om weer aan de slag te 
gaan samen met hen. En we weten zeker, dat we daarbij op uw steun kunnen rekenen. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 
 
 

 
maandag 5 september 
- Start periode 1 
- leerlingen nog vrij 
dinsdag 6 september 
- 1

ste
 t/m 3

de
 uur introductie/mentoruur leerjaar 1-3 

- mentoruur overige leerjaren zie rooster 
- start lessen volgens rooster 
woensdag 7 september 
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- 1
ste

 uur introductie leerjaar 1 
donderdag 8 september 
- 1

ste
 uur introductie leerjaar 1 

- introductiedag leerjaar 3 
- 19.00-21.00 disco leerjaar 1 
vrijdag 9 september 
- 1

ste
 uur leerjaar 1 vrij m.u.v. ma/mh1 

- introductiedag leerjaar 2 
- introductiedag mavo lj. 1-2 
maandag 12 september 
- fotograaf nieuwe leerlingen en nieuwe collega’s 
- 20.00 oudervereniging, geb. B 
dinsdag 13 september 
- 19.00 infoavond (T)ha4 / uitreiken PTA 
- 20.30 Tha4 / uitreiken CFC, geb. A 
woensdag 14 september 
- 19.30 infoavond (T)vw2, geb. A 
- 20.30 infoavond (T)vw3, geb. A 
donderdag 15 september 
- 15.15-16.15 Kurzweilinstructie in OLC voor leerlingen geb. A 
- 15.15-16.15 Kurzweilinstructie op geb. C voor leerlingen geb. B en C 
- 19.00 infoavond ma3 / uitreiken PTA, geb. A (aula) 
- 19.30 infoavond ma2, geb. C (in lokalen) 
- 20.30 infoavond ma4 / uitreiken PTA, geb. A (aula) 
vrijdag 16 september 
- Accolade naar ouders 

 
 
 
 
Sep, zoon van Madelinde Buijs en Ronald van den Brink, is geboren op 14 juli.  
25 juli is Osker geboren, zoon van Brenda en Willem Siebers en broertje van Julia en Mette. 
Wij wensen deze jonge gezinnetjes heel veel geluk en gezondheid. 
 
Sandra Koenen, docent LO en haco, is herstellende. Ze kan nog niet starten met haar 
werkzaamheden op school, maar de vooruitzichten zijn goed. Haar lessen haco worden gegeven 
door Michelle Gagliardi, voor haar lessen LO zoeken we een vervanger. Haar mentorschap wordt 
tijdelijk overgenomen door Ralph Zijlemans. 
  
Nieuwe collega’s 
 Vandaag hebben we onze nieuwe medewerkers mogen begroeten. Zij hebben er zin in om te 
beginnen. We wensen hun een goede start op onze school. 

 Marloes Luijten, teamleider voorbereidend mbo 

 Patricia Trommelen, baliemedewerkster 

 Sandra van den Akker, conciërge 

 Pim van den Berg, docent Engels 

 Benno Wibier, docent scheikunde 

 Mustafa Göktas, docent wiskunde 

 Maartje Biemans, docent wiskunde 

 Merve Aslan, docent handel & administratie, economie 

 Stan van Ommen, docent levensbeschouwing  
 
Een korte kennismaking 
Ik maak graag gebruik van deze gelegenheid om mezelf  in deze eerste Accolade 
van het nieuwe schooljaar voor te stellen als opvolger van Ad van der Ven, 
directeur van het Cambreur College. Ik ben in 1985 afgestudeerd aan de Katholieke 

PERSONEEL 
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Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Tilburg, maar ik ben mijn werkloopbaan gestart in het 
hotelwezen bij Hyatt Hotels en Resorts op diverse Caribische locaties. In 2002 ben ik geremigreerd 
naar Nederland en ben ik als docent lichamelijke opvoeding op het Cambreur College begonnen. De 
afgelopen jaren ben ik  teamleider van het voorbereidend mbo geweest. 

 Al die jaren heb ik met enorm veel plezier en energie, met zowel leerlingen als collega’s gewerkt. 
Ook nu kijk ik met veel animo uit naar deze nieuwe uitdaging  binnen het Cambreur College. Een 
bruisende school, gekend door  een prettige sfeer, kwalitatief uitstekend onderwijs en een zeer 
enthousiast team. Een omgeving  waar onze leerlingen en hun ouders er echt toe doen en voor wie 
de deur wagenwijd openstaat om gehoord te worden.    

 
Mijn naam is Marloes Luijten en ik ben per 1 augustus de nieuwe teamleider 
van gebouw B(est). Ik ben 38 jaar en woon samen met mijn man in Rijen. Voor 
mij is het bijzonder om op het Cambreur College te mogen werken, omdat ik 
zelf als leerling hier op school heb gezeten. Heel wat mooie herinneringen 
liggen hier voor mij: mijn huidige man heb ik er leren kennen, ik heb mijn havo-
diploma hier behaald en de keuze om het onderwijs in te gaan is hier ontstaan! 
Maar het belangrijkste is toch wel dat ik mijn schooltijd herinner als een 
prettige, zeer leerzame en vooral gezellige tijd.  
 
Inmiddels ben ik alweer 13 jaar werkzaam in het onderwijs. De kennis en 
ervaring die ik heb opgedaan binnen het mbo kan ik zeker gebruiken binnen 

mijn nieuwe functie. Ik weet immers wat er straks van 'onze' leerlingen verwacht wordt op het mbo. 
Ik zal vooral te maken krijgen met de ouders en leerlingen op gebouw B. Graag zie ik u in de 
toekomst op onze locatie en kijk uit naar een prettige samenwerking. 

 
 
 
 
Eerste schooldag 
Wij hopen jullie allemaal weer terug te zien op dinsdag 6 september voor de eerste lesdag. 
Leerlingen voor mavo 1-2 worden verwacht op gebouw C, Bolkensteeg . 
Leerlingen voor mavo 3-4, (T)havo 1-5, (T)vwo 1-6 worden verwacht op gebouw A op de Mgr. 
Schaepmanlaan 13.  
Ga je naar vmbo 1-4 dan word je verwacht op gebouw B, Mgr. Schaepmanlaan 2.  
De fietsen moeten in de fietsenstalling gezet worden. 
 
We beginnen allemaal met een mentoruur, sommige klassen beginnen het 1

ste
 uur, andere leerjaren 

het 2
de

 uur. 

Leerjaar 1 start echter met drie lesuren introductie. Daarna starten de echte lessen. 
Kijk dus goed in jouw lesrooster. 
 
Examens afgerond 
Door ziekte  tijdens de eerste dagen van het centraal examen kon een van onze leerlingen haar 
examen pas in het derde tijdvak afronden. Vorige week vrijdag konden we de uitslag van haar 
examen Engels ophalen en haar bellen met de mededeling, dat ze geslaagd was. We feliciteren 
Lucero Avila Ruiz van harte met haar vwo-diploma. Ingestroomd in klas 2 met weinig of geen kennis 
van het Nederlands is zij erin geslaagd om zonder doubleren haar diploma te behalen. Kleine 
bijzonderheid:  Als enige Cambreurleerling heeft zij een cijferlijst met het vak Spaans erop.  
Gefeliciteerd! 
De vwo-afdeling komt door dit resultaat uit op 94% geslaagden. Een mooi resultaat. 
 
Project  TROEP 
Voor vwo 4,5 en havo 4 

UIT DE AFDELINGEN 
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Het begin van dit schooljaar wordt creatief afgetrapt met het kunsteducatief project ‘TROEP’.  Dit 
project van Dansnest brengt het probleem van zwerfafval op creatieve wijze onder de aandacht bij 
onze leerlingen en basisschoolleerlingen in de omgeving.  
Op donderdag 8 september verzorgt Dansnest een kennismakingsworkshop voor alle leerlingen uit 
4havo, 4vwo en 5vwo. Naar aanleiding van deze workshop kunnen leerlingen zich aanmelden voor 
het project. Een selectie van 10 -12 leerlingen gaat vervolgens werken aan een dansvoorstelling 
rondom het thema zwerfafval. Gedurende het project zullen deze leerlingen ook bij verschillende 
basisscholen langsgaan om workshops te verzorgen omtrent dit thema. Verder zullen de leerlingen 
die het vak ckv volgen deelnemen aan het project door middel van het maken van een beeldende 
expositie rondom het thema zwerfafval. Op vrijdag 25 november komen verschillende 
basisschoolleerlingen naar het Cambreur om zowel de dansvoorstelling als de expositie te 
bewonderen. Collega’s, ouder(s)/verzorger(s), ook jullie zijn allemaal van harte welkom! We houden 
jullie op de hoogte. 

 
 
 
 
Accolade 
De Accolade is onze nieuwsbrief voor met name onze ouders/verzorgers. Deze verschijnt een keer in 
de twee weken. Bij vrijwel ieder stukje staat vermeld, voor wie de tekst het meest interessant is. We 
houden u op deze manier op de hoogte van dat wat er speelt op onze school, maar berichten ook 
over relevante landelijke onderwijsontwikkelingen. In de agenda kunt u lezen, wat er de volgende 
twee weken op de planning staat. Deze wordt ook opgenomen op de website (gele vlak rechts op de 
homepagina).  
  
Contactgegevens  
Om de communicatie met u als ouder goed te laten verlopen is het belangrijk, dat wij de juiste 
gegevens hebben. Naam, adres, e-mailadres, rekeningnummer moeten kloppen. Deze gegevens zijn 
allemaal opgenomen in het leerlingvolgsysteem Magister. Nieuwe ouders krijgen volgende week een 
inlogcode, alle andere ouders weten, hoe ze Magister moeten benaderen. Uw telefoonnummer en 
uw e-mailadres kunt u zelf wijzigen. Mochten er veranderingen zijn in de andere gegevens, dan 
vragen wij u dit door te geven aan onze dames van de leerling-administratie. U kunt dit per mail 
doen via magister@cambreurcollege.nl . Het zou fijn zijn, als u uw gegevens even zou controleren. 
Dank daarvoor. 

 
Onderzoek van het ministerie van OCW 
Het ministerie van OCW doet onderzoek naar de overstap van mavo4 naar havo. Hiervoor worden de 
betrokken leerlingen en hun ouders middels een enquête bevraagd. Zij krijgen een verzoek om de 
enquête in te vullen van de decaan Marianne Bertens. We vragen ouders en leerlingen vriendelijk 
om mee te werken aan dit onderzoek. 
 
 
 
Nieuwsberichten 
En nog veel meer leuke berichten zijn te lezen op onze website. 
 
Fotoalbum  
Klik hier voor de nieuwste albums op onze website. 

ALGEMEEN NIEUWS 

 

 

NIEUW OP ONZE WEBSITE 

 

 

 

 

https://mail.kwadrant-sgr.nl/owa/redir.aspx?C=XRmJ7HbnR0a-KUqA9s3Ju3PuwGHU19NIEEY3fMJSyKasMmLgRBMoo4BkBB_GIXDiwbx94c5kXg4.&URL=mailto%3amagister%40cambreurcollege.nl
http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
http://www.cambreurcollege.nl/fotoalbum/
http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf

