
Zoals u in diverse publicaties al hebt kunnen lezen zal er een nieuw Cambreur College 

gebouwd worden. In schooljaar 2020-2021 starten de leerlingen van mavo, havo en 

vwo in hun nieuwe schoolgebouw. Dit zal vlak achter het huidige hoofdgebouw ge-

plaatst worden.   

Graag willen we alle betrokkenen door middel van een nieuwsbrief op de hoogte hou-

den van de ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief wordt daarom verspreid onder teamle-

den, oud-collega’s, leerlingen, ouders, onze buren rondom het schoolgebouw en de 

gemeente Dongen. 

Mocht u willen reageren op deze nieuwsbrief voelt u zich dan uitgenodigd om ons uw 

ideeën te laten weten. We moeten er alles aan doen om voor Dongen e.o. een mooi, 

functioneel, nieuw schoolgebouw neer te zetten. 

 

Titus Frankemölle 

René Hermans 

Helga van der Weele 

 

 

Inleiding 

Stand van zaken 

Het hoofdgebouw en het mavogebouw aan de Bolkensteeg zullen in 2020 verdwijnen. 

Het huidige vmbo-gebouw is twee jaar geleden helemaal gerenoveerd. Dit is met een 

moderne klimaatbeheersing, met al zijn praktijklokalen en flexibele ruimtes prima 

geschikt om de komende jaren als onderwijslocatie te gebruiken. 
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Op donderdag 9 september heeft een grote delegatie van onze school diverse nieu-

we schoolgebouwen in Noord-Brabant bezocht, hier werd een rondleiding verzorgd 

en hebben we met de verantwoordelijke directieleden gesproken. Nadrukkelijk is er 

gevraagd naar de do’s en dont’s.  

De belangrijkste punten: 

 Betrek iedereen bij het bouwproces en houd iedereen op de hoogte. 

 Denk in de teams goed na over de onderwijsvisie. Daar waar deze anders is 

dan in de huidige situatie zorg dan dat deze nieuwe werkvormen al zoveel 

mogelijk geïmplementeerd zijn voor de verhuizing. 

 Het is verstandig om de architect diverse scenario’s te laten ontwerpen, 

waaruit later een keuze gemaakt wordt.  

 Benoem de kwaliteit die je wenst, niet het materiaal.  

 Betrek in iedere fase de gebruikers bij het ontwerp, zij zijn de specialisten. 

 Maak gebruik van de expertise die er bij OMO is. 

 In een vroeg stadium moet de ict-afdeling betrokken worden. 

 

Op maandag 6 maart hebben een vijftal adviesbureaus zich gepresenteerd en is een 

bureau uitgekozen dat met ons in de komende maanden een programma van eisen 

gaat maken, waarmee een architect aan de slag kan.  Een eerste overleg wordt vol-

gende week gepland. 

Het managementteam heeft in een vergadering op 12 januari het visiestuk uit 2013 herschre-

ven. Dit is na het bezoek aan de vier collegascholen in Helmond, Eindhoven, Veghel en Veldho-

ven opnieuw aangepast en wordt in de teams besproken tijdens de eerstvolgende teamverga-

dering. 

Hier worden de collega’s uitgenodigd om met name over hun eigen afdeling en hun eigen vak 

na te denken en nieuwe ideeën te delen.  

In de klankbordgroepen met ouders en leerlingen staat de nieuwbouw eveneens op de agenda. 

Ook plannen we in een wat later stadium als de plannen wat vastomlijnder worden een ont-

moeting met onze buren, zodat ook hun ideeën meegenomen kunnen worden in het visiestuk. 

Welke stappen zijn gezet? 

Wat staat er op de agenda? 

 

Welke ideeën leven er? 

De ideeën over een nieuw gebouw zijn volop in ontwikkeling en dat moet ook. De bouw 

wordt een proces van een aantal jaren. Maar een aantal zaken staan al wel op ons verlang-

lijstje. We willen graag: 

 Een duurzaam, kwalitatief goed gebouw met een prima binnenklimaat. 

 Een transparant gebouw met veel licht in een groene omgeving. 

 Kleinere eenheden waarin de mavoleerlingen, de havoleerlingen en de vwo-leerlingen 

hun eigen plek hebben met hun docenten en teamleider(s).  

 Een hoofdingang voor teamleden en leerlingen: we doen samen school. 

 Een personeelskamer om te eten en te ontspannen, teamkamers om te werken. 

Het bezoek aan diverse scholen levert concrete beelden op, zoals te zien op deze pagina. 
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