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Er is een gezellige sfeer en je word hier veel aangesproken en dan mag je alles vragen wat je wilt 
weten. 
Aan gym besteden ze best veel aandacht en ik vind gym erg leuk. 
Er zijn veel leerlingen aanwezig om informatie te geven. 
Het is een hele leuke school en de juffen en meesters zijn wel gezellig. 
Er zijn ook veel vakken en ze vragen ook om je eigen keuze. 
Het duurde wel heel lang voordat je overal geweest bent maar was heel leuk. 
 
Zomaar wat reacties van leerlingen uit groep 7 en 8 die we afgelopen woensdag tijdens onze open 
dag voor mavo-havo-vwo mochten begroeten. Het weer was vreselijk, onze witte 
welkomstballonnen waaiden woest in regen en wind. Gelukkig heeft dit bijna 600 leerlingen en hun 
ouders (en sommige grootouders) er niet van weerhouden om een kijkje te nemen op het 
hoofdgebouw en op gebouw C. Het was op beide gebouwen gezellig druk, maar er was wel 
voldoende tijd en ruimte om vragen te beantwoorden en extra uitleg te geven. Onze leerlingen 
hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Dankjewel allemaal voor jullie enthousiaste inzet! 
Volgende week woensdag mag het voorbereidend mbo zich op gebouw B presenteren. Collega’s en 
leerlingen zijn druk bezig met de voorbereidingen. 
 
Periode 3 is begonnen, we zijn alweer op de helft van het schooljaar. De toetsweek voor havo en 
vwo 3,4,5 en 6 inclusief de luistertoetsen voor alle examenleerlingen zijn achter de rug, de resultaten 
druppelen binnen. Na de bespreking door docenten en/of mentor worden de rapporten afgedrukt. 
Dit is het moment voor iedere leerling om samen met mentor en ouders te bepalen, wat er nodig is 
om dit schooljaar succesvol af te sluiten.  
Voor de examenleerlingen is het schooljaar nog maar uiterst kort: nog maar een hele periode. En 
vrijwel zeker moet er nog heel wat gebeuren in deze laatste maanden. Succes daarbij! 
 
Ad van der Ven 
Helga van der Weele 

 
 
 

 
vrijdag 30 januari 
- uitdelen herkansingsformulieren ha5 en vw6 
- Accolade naar ouders 
maandag 2 februari 
- 15.15 PMR (CC) 
- 19.30 presentatie haco havo-3 
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dinsdag 3 februari 
- 09.10-10.00 herkansingsformulieren TW 2 ha5 en vw6 retour 
- 19.30 klankbordgroep (T)vw2-3 
woensdag 4 februari 
- Open Dag vmbo, gebouw B, 16.00-20.00 uur 
vrijdag 6 februari 
- lesuur 1,2 en 3 herkansingen ha5 en vw6, lessen voor deze klassen vervallen 
maandag 9 februari 
- start stageweek mavo-3 tot en met vrijdag 13 februari 
- vanaf 15.30 mentorgesprekken vmbo-4 met ouders en leerling 
- 20.00 oudervereniging, geb. B 
- 18.30 presentatie profielwerkstuk havo-5 
dinsdag 10 februari 
- rapportuitreiking 
- TTO kennismakingslesjes 
- vanaf 15.00 rapportuitreiking aan ouders en leerling lj. 1, geb. C 
- vanaf 15.30 mentorgesprekken bb/kb-4 met ouders en leerling 
woensdag 11 februari 
- bezinningsdagen vwo-5 tot en met vrijdag 13 februari 
- vanaf 15.00 rapportuitreiking aan ouders en leerlingen lj. 1, geb. C 
vrijdag 13 februari 
- Accolade naar ouders 
maandag 16 tot en met vrijdag 20 februari 

- Carnavalsvakantie 
 

-  
-  

 

Reünie 

Op 11 april zijn alle Cambreurianen van harte welkom op onze drie gebouwen. Leerlingen en 
medewerkers die – als is het maar één jaar – op het Cambreur College hebben “gezeten” zijn van 
harte welkom. Velen weten dit al, op facebook is een druk verkeer van berichtjes, maar alleen weten 
is niet genoeg. Iedereen moet zich ook aanmelden. Dan weten we op hoeveel mensen we mogen 
rekenen. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op onze website.  
Aan u zouden we willen vragen om onze oud-Cambreurianen hierop te wijzen: neven, nichten, 
buren, vrienden …. 
We hopen op een grote opkomst, dat is voor alle gasten natuurlijk het leukst. 
  
 
 
 
Mevrouw Siebers en Mevrouw Schellekens zijn beide inmiddels bevallen van een dochter. De 
dochter van mevrouw Siebers heet Mette en de dochter van mevrouw Schellekens heet Liz. Wij 
wensen deze jonge gezinnetjes heel veel geluk, gezondheid en plezier.  
 

  

 
Inspectiebezoek 
Op 24 en 25 februari bezoeken twee inspecteurs onze school en lichten dan met name de havo-
afdeling door. Bij dit inspectiebezoek worden, anders dan bij een TTO-visitatie, geen ouders 
betrokken, wel leerlingen. Twee klassen moeten een enquête invullen, een tien 
bovenbouwleerlingen gaan met de inspecteurs in gesprek. Ook zullen de inspecteurs een twintigtal 
lessen bezoeken, met medewerkers en schoolleiding spreken en een ronde door de school maken. 
 
Methodeonafhankelijke toetsen 

PERSONEEL 

UIT DE AFDELINGEN 

 

 

CC20 
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In leerjaar 1 zijn we gestart met digitale toetsen voor Nederlands, Engels en rekenen. Deze toetsen 
staan los van onze methodes en meten hoe leerlingen er op dit moment voorstaan. De resultaten 
van de leerlingen kunnen vergeleken woorden met een landelijke benchmark. Deze analyseren we 
en leggen deze naar de prestaties die de leerlingen in de klas laten zien. Zichtbaar wordt dan op 
welke punten we met bepaalde leerlingen extra aan de slag moeten. 
Deze toetsen groeien de school in tot en met leerjaar 3. 
 
Rekenen  
De laatste berichten over de rekentoets hebben u wellicht al via de media bereikt: De rekentoets 
blijft. Wel krijgen de leerlingen 4 kansen, één in het voorexamenjaar, drie in het examenjaar. De 
ondergrens is voorlopig een 4,5. Deze grens wordt langzamerhand opgetrokken. Het rekenresultaat 
komt op een apart certificaat, niet op de cijferlijst te staan. Voor leerlingen met dyscalculie of 
ernstige rekenproblemen komt er een aangepaste toets.  
Dat betekent dus, dat de eisen de eerste jaren nog niet zo streng zijn. Maar dat rekenen een 
onderdeel van het totale examenpakket blijft, lijkt nu definitief. 
 
 
 
 
Verplaatsen en verwijderen van bomen aan het fiets- en voetpad Hazendonk 
Vanaf maandag 9 februari voert de gemeente Dongen werkzaamheden uit aan het fiets- en voetpad 
aan de Hazendonk. Het gaat om het deel tussen de Donk en de Mgr. Schaepmanlaan. Om de 
werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluit de gemeente het fiets- en voetpad tijdelijk af. 
Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Bolkensteeg. 
De werkzaamheden duren circa 2 weken. Er wordt eerst gewerkt aan de groenvoorziening. Daarna 
wordt de bestrating van het fiets- en voetpad hersteld. 
 
€ 9000,- euro voor Nepal 
Onze jaarlijkse KLUS-loterij heeft € 9000,- opgeleverd. Een mooi bedrag. Daar kun je hier al best het 
een en ander van bekostigen. In Nepal echter is dit een vermogen. Een groot gedeelte van de 
Kumarischool, die toevallig ook precies 20 jaar bestaat, kan hiervan gerenoveerd worden. Trees van 
Rijsewijk, initiatiefneemster en al 27 jaar actief in Nepal is heel blij met dit bedrag. Zij draagt er zorg 
voor dat iedere cent daar ter plaatse goed besteed wordt. We danken iedereen die loten heeft ge- 
en verkocht. En enkele leerlingen verdienen een extra compliment. In de nieuwsberichten leest u 
hierover meer. 
 
 

 

Nieuwsberichten  
En nog veel meer leuke berichten zijn te lezen op onze website. 
Loterij voor Kumarischool levert € 9.000,00 op 
Cambreur College verrast buren op een tapasdineetje 
Posters in Nepal gearriveerd. 
 
Fotoalbum  
Klik hier voor de nieuwste albums op onze website. 

ALGEMEEN NIEUWS 
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http://www.kwadrant-sgr.nl/nl.php/cambreur.htm
http://www.cambreurcollege.nl/fotoalbum/

