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Hoe krijg je onze jonge mensen naar het gemeentehuis en laat je ze nadenken over politieke 
kwesties? Door een lagerhuisdebat te houden, waarbij leerlingen debatteren tegen leden van de 
gemeenteraad. Vorige week maandag heeft zo’n debat plaatsgevonden en het was geweldig!  
 
Komende week wordt in de school een verkiezingsdebat gehouden in aanloop naar de verkiezingen. 
We hopen, dat ook hier onze leerlingen de politici met kritische vragen durven bestoken. Hieronder 
leest u hier iets meer over. 
 
Vorige week hebben we ruim 800 leerlingen van groep 7 en 8 met hun ouders mogen begroeten. Na 
een korte opening op een van de gebouwen volgden de leerlingen een route langs alle lokalen, waar 
ze overal uitgenodigd werden om actief mee te doen met vakspecifieke opdrachten. Het is leuk om 
deze jonge, nieuwsgierige gasten te ontvangen. Het is super om onze eigen leerlingen te zien 
demonstreren, helpen, begeleiden en informatie te zien geven. Mochten er echter nog vragen 
overblijven, dan zijn we natuurlijk bereid om deze te beantwoorden. 
 
We zijn op de helft van het schooljaar. Alle mentoren hebben met hun mentorleerlingen de stand 
van zaken bekeken en vastgesteld waar de koers gelijk kan blijven of bijgesteld moet worden. Voor 
de examenklassen blijft er nog maar een periode over tot het examen. Voor hen geldt dus alle kracht 
vooruit. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 
 
 

 
vrijdag 10 februari 
- 1

ste
, 2

de
 en 3

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

- Accolade naar ouders 
maandag 13 februari 
- start stageweek mavo3 tot en met vrijdag 17 februari 
- 20.00 oudervereniging, geb. B 
- 19.30 klankbordgroep mavo 1-4, geb. A 
woensdag 15 februari 
- 13.30 proeflesjes TTO voor groep 8 leerlingen 
- 18.30 presentatie profielwerkstuk (T)havo 5 
donderdag 16 februari 
- rapportuitreiking bovenbouw havo/vwo 
- 13.30 proeflesjes TTO voor groep 8 leerlingen 
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- 19.30 klankbordgroep (T)ha4-5 
vrijdag 17 februari 
- 4

de
 en 5

de
 uur verkiezingsdebat (T)ha4-5 en (T)vwo5-6 in aula 

dinsdag 21 februari 
- Vanaf 12.00 ROC “een opleiding goed bekeken”  
woensdag 22 februari 
-  bezinningsdagen (T)vwo-5 tot en met vrijdag 24 februari 
-  13.30 proeflesjes TTO voor groep 8 leerlingen 
-  19.00 presentatie sectorwerkstukken mavo4 
donderdag 23 februari 
- 13.30 proeflesjes TTO voor groep 8 leerlingen 
vrijdag 24 februari 
- Accolade naar ouders 
maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 
- carnavalsvakantie  

 
 
 
 

 
 
 
 
Begin maart gaat mevrouw Sanne van Gastel met zwangerschapsverlof. We wensen haar een goede 
kraamtijd. 
Haar lessen worden vervangen door een nieuwe collega: Lisa van de Laar. We hopen, dat mevrouw 
Van de Laar zich thuis voelt op onze school en hier met plezier haar werk kan doen. 
Haar mentorschap wordt overgenomen door mevrouw Angelique de Kock die we hartelijk bedanken 
voor haar extra inzet. 
 
De vader van mevrouw Jane Barends, docent Engels, is overleden. We condoleren haar met dit 
verlies. Dit is de reden waarom de leerlingen haar al even hebben moeten missen. 
 
De lessen van mevrouw Dierx zijn inmiddels overgenomen door de heren Linders en Dirven en door 
mevrouw Ottevanger. Het mentoraat wordt tijdelijk overgenomen door mevrouw Brenda Siebers en 
mevrouw Margot Weijers. 
 
 
 
 
Rekenuitslagen 
De resultaten van de rekenexamens zijn bekend gemaakt, waarbij we een vergelijking kunnen 
trekken met de ons omringende scholen. En dan kijken we tevreden op schooljaar 2015-2016 terug. 
Het vwo heeft 98% geslaagden, het gemiddelde cijfer is een 7,7. 78,3% van de havo-leerlingen is 
geslaagd met gemiddeld een 6,34. De mavo heeft een mooie 7,25 gescoord en 97% van deze 
leerlingen behaalde een voldoende voor het 2F examen. Voor de leerlingen van basis- en kader die 
dezelfde toets moeten maken liggen de resultaten natuurlijk wat lager: 60% van de kaderleerlingen 
wisten een voldoende te scoren, 52 % van de basisleerlingen. Deze laatste twee cijfers zijn overigens 
Kwadrantcijfers: Het Hanze en het Cambreur worden hier beide in meegenomen. 
In alle gevallen bleek de structurele aanpak van het rekenonderwijs zijn doel te hebben bereikt. Op 
alle afdelingen was het resultaat hoger dan bij onze collegascholen in de regio. 
 
Exameneisen vwo gewijzigd 
Voor alle vwo-leerlingen 
Dit schooljaar zijn alleen voor de vwo-leerlingen de exameneisen gewijzigd. Het betreft de 
rekentoets. We hebben dit al eerder bekend gemaakt. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap laat ons in een brief weten: 

PERSONEEL 

UIT DE AFDELINGEN 
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“De rekentoets maakt bij het vwo deel uit van de kernvakkenregel hetgeen betekent dat voor de 
vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets maximaal één vijf kan gelden en de andere 
kernvakken en rekentoets een zes of hoger moet zijn behaald.” 
De huidige vwo6-leerlingen hebben allemaal een voldoende behaald voor de rekentoets, voor hen 
levert deze regeling dus geen extra belemmering op om het examen te halen. Voor de leerlingen in 
de vwo-afdeling is het belangrijk om te weten dat rekenen vanaf nu een kernvak is voor hen. 
 
 
 
 
Lentoren gezocht 
We zijn dringend op zoek naar bovenbouwleerlingen die bijles kunnen geven aan jongere leerlingen. 
Met name voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is de vraag groter dan het aanbod. Wie 
heeft tijd? Wie vindt het leuk om anderen iets uit te leggen? Wie wil op deze manier iets 
bijverdienen? Meld je dan bij Renate Siemons, rsiemons@cambreurcollege.nl. 

 
Het Groot Cambreur Verkiezingsdebat 
Op vrijdag 17 februari wordt er in aanloop naar de landelijke verkiezingen een debat georganiseerd 
in onze aula. In totaal 150 tot 200 bovenbouwleerlingen van havo en vwo zullen hierbij aanwezig 
zijn. Michelle Gagliardi en Rob van Esch, docenten maatschappijleer en maatschappijwetenschappen 
en ervaren lagerhuistrainers, zullen het debat leiden. Politici van diverse politieke partijen hebben 
hun medewerking toegezegd. We mogen Bas Maes van de SP, Armagan Önder van GroenLinks 
begroeten, als ook oud-Cambreurdocent Michel Rog (CDA), Thierry Aartsen (VVD) en Reshma 
Roopram (PvdA).  
Het debat vindt plaats in de aula van de school en begint om 11.15 uur. De vijf politici krijgen 90 
seconden de tijd om uiteen te zetten, waarom jongeren voor hun partij zouden moeten stemmen. Er 
is ruimte om vragen uit de zaal te beantwoorden en er wordt op enkele stellingen gereageerd. Het 
lagerhuisteam heeft hierin een belangrijke rol.  
We hopen op een voor alle partijen inspirerende bijeenkomst. 
 
Instrumenten gezocht 
Het muzieklokaal in het hoofdgebouw ondergaat een echte metamorfose: docenten Ralph Zijlemans 
en Mike Bebrout verzorgen hier de lessen muziek en drama en geven het een eigentijds uiterlijk met 
eigentijds materiaal. De school investeert hierin, maar hun plannen zijn groter dan het schoolbudget. 
Daarom een vrijpostige vraag: wie heeft er een muziekinstrument op zolder liggen, waar geen 
gebruik meer van wordt gemaakt en zou dit willen doneren aan de school? Dan kunnen onze 
onderbouwleerlingen hier in de komende jaren dankbaar gebruik van maken. Denkt u bijvoorbeeld 
aan een gitaar, een trompet, maar ook versterkers zijn van harte welkom. 
Reacties graag aan rzijlemans@cambreurcollege.nl. Bij voorbaat heel hartelijk bedankt! 
 
Hulp bij leerachterstanden: digitaal lesmateriaal  
Bij diverse vakken is het mogelijk om met digitaal lesmateriaal thuis aan de slag te gaan als een kind 
extra ondersteuning  en extra training nodig heeft. Veelal is dit voor ouders een beperkte 
investering. Uw kind kan bij zijn docent hiernaar informeren. Deze kan veelal aangeven of iets 
dergelijks bij zijn of haar vak aanwezig is en hoe ouders dit zouden kunnen bestellen. In een enkel 
geval zal de bestelling via school lopen. 
 
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. 

 
Gentlemen of Dongen: Carnaval voor het middelbaar onderwijs 
Voor leerlingen van 16min en hun ouders 
Het laatste weekend van februari is het zover: Carnaval! Wij als 
Gentlemen of Dongen zijn al weer maanden bezig om ook in 2017 

ALGEMEEN NIEUWS 

 

 

mailto:rsiemons@cambreurcollege.nl
mailto:rzijlemans@cambreurcollege.nl
http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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weer te knallen! Dit jaar verbouwen we jongerencentrum de Poort drie dagen lang om tot de beste 
“carnavalsdiscotheek” van het Peeënrijk! Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn leerlingen van het 
middelbaar onderwijs welkom van 19.30u tot 00.30u om helemaal los te gaan bij de Gentlemen! We 
hanteren een BINNEN = BINNEN beleid (schoolpas verplicht) tot 00.00u, na 00.00u mogen de 
bezoekers ons pand op eigen risico verlaten. Onze deur is geopend tot 21.00u. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de jeugd onder de 16 in Dongen ook een plek heeft om naar toe te 
gaan. Daarom bieden wij een veilige omgeving waar onze doelgroep alcohol- en rookvrij drie 
geweldige avonden heeft en zich in een ware discotheek zal wanen.  
  
Meer informatie is te vinden op onze site www.gentlemenofdongen.nl en via onze Facebook pagina. 
Daarnaast zullen wij ook nog in de klassen extra uitleg geven over onze organisatie.  
  
Kaarten zijn in de voorverkoop (1 tot 22 februari) voor €4.50 te verkrijgen 
via www.gentlemenofdongen.nl/kaarten! Tevens is een passe-partout verkrijgbaar voor €12.00.  
  
Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op! 
  
Tot Carnaval, 
De Gentlemen 
 
Sociale Vaardigheidstraining op het Cambreur College voor klas 1, 2 en 3  
Heb je weinig vrienden? Durf je geen ‘nee’ te zeggen? Maak je snel ruzie? En baal je 
daarvan? Vind je het moeilijk om jezelf te zijn, omdat je bang bent wat anderen van je 
vinden? Zou je wat sterker in je schoenen willen staan naar anderen toe (op school of 
thuis?) Je wat makkelijker willen voelen in een groep? Dan is de training Sociale 
Vaardigheden misschien wel iets voor jou. In de training leer je op een praktische manier 
hoe je op een prettige manier kunt omgaan met anderen. En hoe je beter voor jezelf op kunt 
komen. 

Wie doen er mee? 
Elke groep bestaat uit 10  tot 12  jongeren. De training wordt verzorgd door twee ervaren trainers. Zij 
zorgen voor het groepsprogramma en de individuele begeleiding. Zijn er vragen, dan kunnen die 
altijd aan hen gesteld worden.  
Training 
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van ongeveer 2  uur. 
Elke week komt een ander thema aan bod.  
Tijdens de training kunnen de volgende onderwerpen worden behandeld: 
• Kennismaken 
• Luisteren en praten 
• Gevoelens uiten 
• Complimenten geven en krijgen 
• Een vraag stellen, reageren op ‘nee’ 
• Invoegen in een groep 
• Omgaan met pesten 
• Kritiek geven en krijgen 
• Omgaan met afwijzingen 
• Groepsdruk  
• Onderhandelen 
Opgeven 
Opgeven kan via de mentor van uw zoon/dochter of direct bij:  
mevrouw Ellen Bogaarts: ebogaarts@cambreurcollege.nl 
Graag uiterlijk 24 februari 2017. 
Er zijn voor u als ouder(s) geen kosten aan verbonden. 
Voorafgaand aan de bijeenkomsten vindt er een intakegesprek plaats. 
 
Nooit eens even niks 
Voor ouders van leerlingen die het te druk hebben 

http://www.gentlemenofdongen.nl/
http://www.gentlemenofdongen.nl/kaarten
mailto:ebogaarts@cambreurcollege.nl
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Voor ouders van leerlingen die heel veel uren in schoolwerk steken De "jeugd van tegenwoordig" 
heeft het niet altijd gemakkelijk: er wordt veel van hen verwacht. Mooie resultaten op school, 
regelmatig sporten, muziekles, bijblijven op het gebied van social media, vrienden en vriendinnen, 
thuis mee aanpakken. Voor sommigen wordt dat net iets teveel. En wat doe je dan als school? En 
wat kun je dan als ouder(s) doen? Als bijlage het artikel "Nooit eens even niks." 
 
Factuur buitenlandse reizen 
Voor de leerlingen in de voorexamenklassen en hun ouders 
De factuur voor het voldoen van het tweede termijnbedrag voor deelname aan de buitenlandse 
reizen wordt omstreeks 23 februari digitaal verzonden. 
 

 
 
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 
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