
      Nieuwsbrief Accolade Cambreur College  27 januari 2017 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Tijdens het nieuwjaarsontbijt lieten twee collega’s weten, dat ze een filmpje wilden maken om de 
leerlingen van groep 7 en 8 op een ludieke manier uit te nodigen voor de open dag op 1 februari. 
Met veel plezier is het idee tussen de bedrijven door uitgewerkt, veel collega’s hebben spontaan 
meegewerkt en er is een grappig, absoluut niet professioneel filmpje gemaakt. Dit is op onze eigen 
facebookpagina geplaatst. Gewoon grappige scenes met mooie luchtopnamens van de school.  
Groot was onze verbazing, dat dit filmpje in een dag tijd de landelijke tv haalde. Ineens was het 
Cambreur College nationaal nieuws. Dit hadden we nooit kunnen vermoeden.  
Op dinsdag zijn er door rtl en door sbs filmopnames gemaakt, waarbij we vooraf duidelijke afspraken 
gemaakt hebben met de redactie. Enkele leerlingen hebben met toestemming van hun ouders 
hieraan meegewerkt. Gelukkig zijn de reacties overwegend positief. Daar waar onze eigen leerlingen 
in eerste instantie wat lacherig reageerden bleken ze vervolgens trots dat hun school “viral” gegaan 
is. Maar zoals het gaat met een hype, de dag erna is het weer gewoon toetsweek, gewoon les en 
gaan we weer serieus aan de slag (wel nog steeds met een brede lach op het gezicht overigens).  
 
Volgende week woensdag is onze open dag. We gaan daar laten zien, dat de sfeer inderdaad goed is, 
maar dat we in eerste instantie staan voor goede kwaliteit en mooie activiteiten voor leerlingen. 
We zijn blij met de vele leerlingen die ons volgende week als ambassadeurs van het Cambreur 
meehelpen om groep 7 en 8 te verwelkomen. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 
 
 

 
vrijdag 27 januari 
- Accolade naar ouders 
maandag 30 januari 
- start periode 3 
- start luistertoetsen (T)havo/(T)vwo tot en met woensdag 1 februari 
- 7

de
, 8

ste
 en 9

de
 uur inhaalmoment TW2 

dinsdag 31 januari 
- 7

de
, 8

ste
 en 9

de
 uur inhaalmoment TW2 

woensdag 1 februari 
- 16.00-20.00 open dag vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo, geb. A-B-C 
vrijdag 3 februari 
- Inschrijvingen herkansingen geopend (T)ha5 en (T)vw6 
dinsdag 7 februari 
- 15.00 deadline inschrijving herkansing (T)ha5 en (T)vw6 
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- 19.30 klankbordgroep bb/kb 1-4 
woensdag 8 februari 
- rapportuitreiking vmbo lj. 1 en overige leerjaren 
- vanaf 15.00 rapportuitreiking aan ouders en lln lj. 1 ma/ha/vw (voor wie wil) 
- 19.30 klankbordgroep (T)ha1-3 
donderdag 9 februari 
- vanaf 15.00 rapportuitreiking aan ouders en lln lj. 1 ma/ha/vw (voor wie wil) 
- 19.30 klankbordgroep (T)vw4-6 
vrijdag 10 februari 
- 1

ste
, 2

de
 en 3

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

- Accolade naar ouders 
 

 
 
 
Mevrouw Joke Dierx zal komende maand een operatie moeten ondergaan en zal een drietal 
maanden geen les kunnen geven. Intern vangen drie collega's haar lessen op. De heer Robert Linders 
neemt vwo2 over, mevrouw Nienke Ottevanger neemt mavo 3 over, de heer Paul Dirven zal de 
lessen voor alle mavo2- en havo2-klassen verzorgen. Om dit mogelijk te maken gaat het aantal uren 
Duits per week tijdelijk terug van drie naar twee uur per week. We houden de voortgang van de 
leerlingen in de gaten. Zij moeten eind volgend schooljaar wel op het gewenste niveau zitten om aan 
het examenjaar te kunnen beginnen. 
We wensen mevrouw Dierx een goed herstel en bedanken onze drie collega's Duits voor hun 
flexibele opstelling. 
 
De lessen economie van de heer Van Wijk zijn korte tijd overgenomen door Brian Tennebroek. Vanaf 
1 februari mogen we Jan-Pieter de Vries verwelkomen op onze school. We wensen de heer De Vries 
een goed start op onze school en wensen hem succes. 
 
 
 
 
Cambreur College wordt Socratesschool 
Voor ouders van vwo-bovenbouw 
Deze maand heeft het Cambreur College besloten om lid te worden van de SOCRATES 
INTERNATIONAL HONOUR SOCIETY. Dit om zijn excellente leerlingen een professioneel netwerk te 
bieden. 
 
Socrates is een netwerk voor de 10% best presterende studenten uit heel Nederland. Het is een 
multidisciplinaire community van ambitieuze high potentials die doelgericht bezig zijn met het 
ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Daarbij kijken de studenten over de grenzen van hun 
vakgebied heen en moedigen elkaar aan het beste uit zichzelf te halen. 
 
De intelligente Socrates student zal zich op academisch, professioneel en persoonlijk vlak verder 
moeten ontwikkelen om een excellente starter op de arbeidsmarkt te worden. Socrates stimuleert, 
faciliteert en verbindt Socrates studenten in dit proces. Op zowel landelijk als lokaal niveau worden 
interessante activiteiten aangeboden, zoals onder andere workshops, case competitions, 
inhousedagen en netwerkactiviteiten. 
Naast tal van activiteiten biedt Socrates ook 'Brainboxen' aan, zogenaamde denktanks die bestaan 
uit Socratesleden die in opdracht van een organisatie of bedrijf vraagstukken behandelen. Met deze 
activiteiten wordt een brug geslagen naar de praktijk. Leden krijgen zo een beter beeld van wat het 
werken bij een bedrijf precies inhoudt. 
 
Lidmaatschap van het Socrates netwerk biedt leden de kans om hun kennis en vaardigheden te 
ontwikkelen. Daarnaast brengt Socrates haar leden in een vroeg stadium in contact met het 
bedrijfsleven. 
 

PERSONEEL 

UIT DE AFDELINGEN 
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Wat betekent dit concreet voor onze leerlingen: Wij selecteren excellente vwo-leerlingen en bieden 
ze de mogelijkheid om deel te nemen aan het Socratesprogramma. Al tijdens hun vwo-opleiding 
kunnen ze deelnemen aan activiteiten om hun horizon te verbreden. Bij hun diploma krijgen ze - als 
zij hun examen prima hebben afgesloten - de uitnodiging om Socrateslid te worden en actief deel te 
nemen aan dit netwerk. 
We nodigen onze vwo-leerlingen dan ook uit om zich te ontwikkelen tot excellente leerlingen. 

 
 
 
Carnaval en alcohol: toch NIX18 
Voor alle ouders van leerlingen onder de 18 
Als bijlage vindt u vanuit De veilige school een handreiking hoe u als ouder met uw kind afspraken 
kunt maken over het gebruik van alcohol. Tips van professionals, maar vooral van andere ouders 
kunnen u helpen bij de lang niet altijd gemakkelijke taak die opvoeden is. 

 
Printtegoed 
Voor alle examenleerlingen 
Alle leerlingen uit de examenklassen willen we wijzen op het feit, dat ze hun printtegoed voor het 
einde van hun Cambreurcarrière  op moeten maken. Er is nu nog voldoende gelegenheid om 
werkstukken, proefexamens e.d. te printen. Het zou zonde zijn als dit tegoed verloren zou gaan. 
 
JouwGGD.nl 
Voor alle ouders 
Heeft uw zoon of dochter vragen over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken, 
drugs ... en wil hij of zij hier met u, maar ook met anderen over van gedachten wisselen, dan kunt u 
hem of haar wijzen op JouwGGD.nl. Hier vinden jongeren betrouwbare informatie, kunnen ze 
anoniem chatten of mailen met een GGD-arts. Ook onze mentoren kunnen de leerlingen op deze site 
wijzen.  
 
BOF-training 
Voor alle leerlingen met faalangst 
Heb jij last van zweethanden, zodra je een overhoring moet maken? 
Denk je vaak als je iets moeilijks moet doen of iets waar je tegenop ziet : “Kon ik er maar  onderuit 
komen?“ 
Als je een toets krijgt en je ziet de eerste vraag en je bedenkt dat je het antwoord niet weet, denk jij 
dan ook: “Zie je wel, ik weet het allemaal niet meer. Ik kan het niet?“ 
Krijg jij buikpijn, een rood hoofd, hartkloppingen of trillende handen als je hardop in de klas iets 
moet vertellen? 
Heel vervelend allemaal!  Daarom bieden wij op het Cambreur College de BOF-training aan. BOF 
staat voor Beter Omgaan met Faalangst. Tijdens deze training worden tips gegeven en leer je beter 
om te gaan met faalangst. 
Bof-training is bedoeld voor de leerlingen van klas 1 en 2. Er worden ongeveer 8 bijeenkomsten van 
steeds één lesuur gehouden.  Ze vinden op verschillende dagen/tijden plaats, zodat de leerlingen 
niet steeds dezelfde lessen missen.  De eerste serie trainingen is net begonnen, maar omstreeks april 
start een tweede sessie.  
U kunt uw zoon/dochter opgeven via de mentor. 
Voor vragen kunt u terecht bij de beide trainers: 
Mevr. Anne-Marie van Hulten: avhulten@cambreurcollege.nl 
Dhr. Ad Bekkers: abekkers@cambreurcollege.nl 
 
Leerlingtevredenheidsonderzoeken 
Voor alle leerlingen 
Voorgaande jaren hebben alleen de leerlingen van leerjaar 3 meegedaan aan het landelijke 
leerlingtevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek werd onder andere gevraagd naar de 
tevredenheid over de docent en de inhoud van de lessen. De resultaten hiervan vindt u onder 
andere terug bij scholenopdekaart.nl. Met ingang van dit schooljaar is de vragenlijst voor leerlingen 
uitgebreid. Scholen zijn vanaf nu verplicht om leerlingen – naast de algemene tevredenheid - ook te 

ALGEMEEN NIEUWS 

 

 

mailto:avhulten@cambreurcollege.nl
mailto:abekkers@cambreurcollege.nl
http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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bevragen over hun gevoel van (sociale veiligheid). Wordt een leerling op school of online gepest? 
Wordt er gediscrimineerd?  
Het onderzoek wordt bovendien uitgebreid naar alle leerjaren.  
Vanaf dit schooljaar zullen we voor afname van de onderzoeken gebruik gaan maken van de digitale 
vragenlijsten van ‘Kwaliteitscholen’. Van 6 februari t/m 10 februari a.s. worden de onderzoeken 
tijdens de les afgenomen. 
Op B en C in het computerlokaal ter plaatse, op A in het OLC.  
De resultaten hiervan publiceren we in deze nieuwsbrief. Verbeterpunten n.a.v. de uitslag zullen 
opgenomen worden in onze speerpunten voor komend schooljaar. 
 
Oudertevredenheidsonderzoeken 
Voor alle ouders 
Ook alle ouders krijgen in dezelfde week een enquête aangeboden. Zij krijgen een link toegestuurd. 
We hopen op een goede respons, daar we dan aan de uitslag daadwerkelijk conclusies kunnen 
verbinden en hierop adequaat kunnen reageren in ons beleid. 
 
Studiekeuze eZine 
Voor alle ouders en leerlingen van havo en vwo bovenbouw 
Deze maand verschijnt Studiekeuze eZine nr. 3 met aandacht voor open dagen op hbo en 
universiteit, voor mogelijkheden tot proefstuderen en data voor meeloopdagen. 
Hier vindt u Studiekeuze eZine van november 
 
LuisterBieb app 
Voor alle ouders van kinderen die moeten lezen, maar wat hulp hierbij kunnen gebruiken 
De gratis LuisterBieb app van de Bibliotheek is een alternatieve en laagdrempelige manier om 
jongeren enthousiast te maken voor boeken en literatuur. Of ze nu sporten, met de bus reizen, of in 
bed liggen: oortjes in en luisteren maar. Door ‘luisterend lezen’ kunnen ook niet-lezers het volledige 
boek leren kennen en beperken zij zich niet uitsluitend tot uittreksels of films.  
Hoe werkt het? 
De gratis LuisterBieb app is eenvoudig te downloaden naar tablet of smartphone. Iedereen die lid is 
van de Bibliotheek heeft toegang tot alle luisterboeken. Wie geen lid is, heeft toegang tot een 
selectie luisterboeken. In Luisteren voor je lijst staan titels voor zowel het VMBO als HAVO/VWO. Van 
Jan Terlouw tot Kees van Kooten, van Tommy Wieringa tot Harry Mulisch. De luisterboeken zijn via 
wifi te downloaden. Hierna kan er altijd en overal geluisterd worden naar boeken van de 
literatuurlijst. 
 
 

 
 
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://uitgeverij-aan-de-slag.instantmagazine.com/aan-de-slag/studiekeuze-ezine-november-2016-2
http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
http://www.cambreurcollege.nl/fotoalbum/

