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Cambreurleerlingen leren op school, maar ook daarbuiten. School staat immers midden in de 
maatschappij. Dat werd de afgelopen twee weken wel heel duidelijk: het lagerhuisteam ging in debat met 
leden van het college en van de raad in Dongen over heel actuele thema’s. Zij hebben deze goed 
voorbereid en de jaarlijkse debatten maken hen meer maatschappelijk en politiek bewust. Dank aan 
mevrouw Michelle Gagliardi en aan de gemeente Dongen. 
 
Vmbo-4 ging naar het provinciehuis om daar in een opdracht een eigen politieke partij op te richten met 
een naam, met een programma, met lobbyen en debatteren. Docent Luc Mannaerts en de organisatie Pro 
Demos brachten op deze manier de politiek veel dichterbij. 
 
Afgelopen donderdag zijn 41 leerlingen naar Den Haag vertrokken. 41 handgeschreven brieven met een 
handtekening van een van de ouders leverden zij in bij afdelingsleiders Cindy Schade en Bram Thielen. Stuk 
voor stuk serieuze pleidooien voor meer aandacht voor ons klimaat, waarin de leerlingen ook aangeven 
wat zij zelf doen om ons milieu minder te belasten: minder vlees eten, spullen hergebruiken, de fiets 
pakken of het openbaar vervoer, kort of zelfs koud douchen, afval scheiden, tijdig het licht uitdoen en de 
verwarming minder hoog zetten. Wij hebben respect voor deze leerlingen die de moeite hebben genomen 
om een brief te schrijven, met hun ouders hierover hebben gesproken, kosten hebben gemaakt en hun 
schoolwerk moeten inhalen. Dit is eigenaarschap.  
 
René Hermans 
Helga van der Weele 
 

 

 

vrijdag 8 februari 
- Accolade 
maandag 11 februari 
- 19.30 klankbordgroep mavo 1-4, geb. C 
- 20.00 oudervereniging, geb. B 
dinsdag 12 februari 
- vanaf 12.00 “Een opleiding goed bekeken” voor mavo-3 
- 19.30-22.00 MR (HC) 
woensdag 13 februari 
- leerlingen vanaf 12.00 vrij i.v.m. open dag 
- 16.00-20.00 open dag vmbo/mavo/(T)havo/(T)vwo 
maandag 18 februari 
- 19.30 infoavond decanen mavo-3 
- start stage HaCo leerjaar (T)havo-4 tot en met vrijdag 22 februari 
dinsdag 19 februari 

   

 
 
  8 februari 2019, nummer 12 
 

ACCOLADE  
 

Mgr. Schaepmanlaan 13 
5103 BB  DONGEN 
T: 0162 315650 
E: secretariaat@cambreurcollege.nl 

VAN DE DIRECTIE 

AGENDA 



      Nieuwsbrief Accolade Cambreur College  8 februari 2019 

- 18.30 Phileas Fogg 
woensdag 20 februari 
- Tvwo-4 naar Brussel in het kader van Global Studies 
- 12.30 lunch met directeur en leerlingen (T)vwo 
- 13.30 TTO-proeflesjes voor nieuwe leerlingen 
- 19.00 presentatie profielwerkstuk mavo-4 
donderdag 21 februari 
- oriëntatieochtend profielkeuze vmbo-2 
- 13.30 TTO-proeflesjes voor nieuwe leerlingen 
- 19.00 presentatie profielwerkstukken (T)ha5 en (T)vw6 
vrijdag 22 februari 
- Accolade 
 
 
 
Bezoek aan gemeente Dongen 
Tvw4 brengt deze periode een bezoek aan de gemeente Dongen. Ze hadden 6 februari een afspraak met 
de burgemeester van 9.30 uur tot 10.30 uur. Uiteindelijk presenteren de leerlingen hun onderzoeken op 
vrijdag 24 mei tussen 9.00 uur en 12.00 uur.  
 
Presentatie profielwerkstukken d.d. 21 februari 
Voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit (T)ha5 en (T)vw6 
Op donderdag 21 februari zijn de profielwerkstukpresentaties van leerlingen uit havo 5 en vwo 6. U bent 
van harte uitgenodigd om deze presentaties bij te wonen. De eerste ronde start om 19.00 uur op ons 
hoofdgebouw en de laatste ronde zal daar eindigen om 20:45 uur. In de bijlagen sturen wij de 
wervingsfolders mee waarin u de verschillende groepen, onderwerpen, tijden en lokalen terug kunt 
vinden. Broertjes/zusjes/opa's en oma's zijn ook allemaal erg welkom tijdens deze avond. 
 
 
 
 
Besmettelijke ziekten 
Voor alle ouders 
Recentelijk hebben we meldingen ontvangen van leerlingen met een besmettelijke ziekte, o.a. roodvonk 
en kinkhoest. 
Besmettelijke ziekten noemen we ook wel infectieziekten. Een infectieziekte is een ziekte die wordt 
veroorzaakt door bijvoorbeeld bacteriën, virussen en schimmels. Sommige van deze ziekten worden van 
mens tot mens overgedragen. De ene besmettelijke ziekte is heftiger dan de andere.  
Op deze pagina kunt u lezen hoe u roodvonk herkent.  
Wilt u weten hoe u kinkhoest herkent? Kijk dan hier.  
Als een arts het zinvol vindt om de school in te lichten als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, dan 
nodigen we u uit om dat te doen (balie@cambreurcollege.nl), zodat wij andere ouders op de hoogte 
kunnen stellen. 
 
75 jaar vrijheid in Brabant 
Voor alle ouders 
In Dongen en in Rijen staat men hierbij stil, en terecht. 
In Dongen neemt het KBO-Dongen het initiatief. Samen met jongeren voeren zij een toneelvoorstelling op. 
Het stuk is speciaal voor deze gelegenheid geschreven door een bekende scriptschrijver en wordt najaar 
2019 opgevoerd in Dongen. Jongeren kunnen de volgende 7 dingen doen: 
1. Bijdragen aan de expositie 
2. Toneel 
3. Zang en dans 
4. Decorbouw 
5. Gastheer/gastvrouw 
6. Communicatie 
7. Organisatie 

ALGEMEEN NIEUWS 

UIT DE AFDELINGEN 

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-roodvonk
https://www.rivm.nl/kinkhoest
mailto:balie@cambreurcollege.nl
http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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Hun inzet past binnen de maatschappelijke stage. Er is goede begeleiding en een vrijwilligersvergoeding 
van € 2,50 per uur. Ook reis- en onkosten worden vergoed. 
Leerlingen die interesse hebben voor het onderdeel communicatie komen in aanmerking voor een 
workshop van Braboneger bij Avans. Er zijn twee bijeenkomsten en er zijn twee plaatsen voor twee 
leerlingen. 
 
Heb je interesse voor een van de zeven taken? Dan kun je contact opnemen met dhr. Rian Driessen, 
rian.driessen@outlook.com 
 
Bericht over  activiteiten in Rijen komen nog. Hier gaat het om het maken van kunst in de breedste zin van 
het woord, voor zover we hebben begrepen.  
 
Examentrainingen 
Voor ouders van examenkandidaten  
Lyceo verzorgt examentrainingen bij ons in de buurt, namelijk op het Beatrix College in Tilburg en deze 
worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.  
De examentrainingen vinden plaats op: 
- 23 t/m 24 april 2019   
- 25 t/m 26 april 2019 
- 29 april t/m 1 mei 2019 
- 2 t/m 3 mei 2019 
De vwo- en havo-examentrainingen worden aangeboden voor 177,00 euro voor een tweedaagse training 
en 245,00 euro voor een driedaagse training. Een vmbo examentraining wordt aangeboden voor 151,00 
euro.  
Inschrijven voor één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/cambreur 
 
Aandacht voor tandverzorging  
Voor alle ouders van leerlingen onder de 18 
Onder de jeugd tussen de 11 en 18 jaar is de mondgezondheid de laatste 
jaren verslechterd.  
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan waar dit uit naar voren is 
gekomen. Die verslechtering heeft verschillende oorzaken. Het komt voor 
dat de jeugd niet of nauwelijks naar de tandarts gaat, geen goede 
mondverzorging heeft en de voedingsgewoonten bij deze leeftijdscategorie 
zijn ook niet altijd even best.  
Tot 18 jaar valt tandzorg onder de basisverzekering, daarna moet 
tandheelkundige hulp zelf betaald worden of is een extra verzekering nodig.  
Aarzelt u dus niet te lang. Uw kind kan voor zijn achttiende nog gratis 
terecht bij de tandarts voor complete mondzorg. 
      
Filmavond voor leerjaar 1 
Voor alle ouders van burgklassers 
Op vrijdag 22 maart 2019 organiseert de oudervereniging weer de jaarlijkse 
filmavond voor alle eersteklassers van het Cambreur College op gebouw 
B.  De avond begint om 17.30 en eindigt om 22.30 uur.  De toegangskaarten 
kosten 2 euro p.p incl. eten en drinken. De data van de voorverkoop en de 
titel van de film worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt 
  

 
 
 
  Overzicht hbo-opleidingen 

Voor de ouders en leerlingen van havo en vwo bovenbouw 
Deze link is interessant voor studiekiezers het bevat o.a. een overzicht van de nieuwste hbo-opleidingen. 
 

  Experience Day 

VAN DE DECANEN 

mailto:rian.driessen@outlook.com
http://www.lyceo.nl/cambreur
https://uitgeverij-aan-de-slag.instantmagazine.com/aan-de-slag/studiekeuze-ezine
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Voor de ouders en leerlingen van (T)vwo-4 
Op 27 februari gaan de leerlingen uit (T)vw4 die zich ingeschreven hebben naar Tilburg University voor een 
zogenaamde "Experience Day". Tijdens deze dag geven studenten aan onze leerlingen uitleg over wat 
studeren aan de Tilburg University zoal inhoudt. Tevens geven zij een rondleiding over de campus.  
Bij de aanmelding hebben onze leerlingen zich ingeschreven voor een van de volgende richtingen: Bestuur, 
Big Data, Communicatie en Media, Cultuur, Economie, Gedrag en maatschappij, Liberal Arts and Sciences, 
Organisatie en Rechten.  
Na afloop van deze activiteit maken de leerlingen een verslag waarin ze hun bevindingen onder woorden 
brengen. Dit verslag komt in hun dossier in Qompas, zodat ze later alle opgedane ervaringen omtrent het 
zoeken naar een goede vervolgopleiding terug kunnen vinden. 
 
Pakketkeuzegesprekken havo 
Voor de ouders en leerlingen van (T)havo-3 
De leerlingen van (T)havo3 hebben op donderdag 7 februari de adviezen van de vakdocenten en het 
voorlopige profielkeuzeformulier voorzien van opmerkingen van de decaan meegekregen. 
Dit is eerder dan de datum die vermeld is tijdens de informatieavond van 22 januari. Vanaf 7 februari is het 
mogelijk om een afspraak te maken via de inschrijfmodule van itslearning: 
“decanaat (T)havo3 18/19/ bronnen/inschrijving profielkeuze gesprekken 18/19”. 

 

 

 
Nieuwsberichten en fotoalbum 
En nog meer leuke berichten zijn te lezen op onze site. Klik hier voor de nieuwste foto’s op onze site. 

NIEUW OP ONZE WEBSITE 

http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
https://www.cambreurcollege.nl/fotogallerij/

