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We kijken terug op een geslaagde open dag. Het viel ons op dat ouders en leerlingen zeer goed voorbereid 
waren en met duidelijke, gerichte vragen kwamen. Dat maakt een gesprek heel zinvol. 
 
Maandagmorgen waren we van 09.30 tot 12.00 uur welkom op het OMO-bureau voor het jaarlijks 
bestuursgesprek. Tijdens het informele deel met het thema “Persoonsvorming en Socialisatie” hebben 
Bram Thielen en Demi Maas over het programma “Jeugd en Politiek” verteld, waarbij Demi spontaan tien 
minuten een wervende tekst had voor het Cambreur en Bram aan kon geven, wat de meerwaarde is van 
de projecten die we samen met de gemeente in alle afdelingen doen. Uiteraard hebben we Peter en Petra 
gevraagd om een beeld te geven wat er tijdens de bezinningsdagen op de vier afdelingen gedaan wordt. 
Men was zeer onder de indruk. Het is in de ogen van het bestuur een zeer waardevol programma dat ook 
op andere scholen navolging verdient. Complimenten dus voor onze vier sprekers. 
Het vervolggesprek verliep eveneens naar wens. De seinen voor de inspectie staan op groen, de 
onderbouwsnelheid blijft een zaak waar we aandacht voor moeten hebben, maar het bestuur heeft er alle 
vertrouwen in dat we samen de vinger aan de pols houden en tijdig interventies plegen. 
Lof ook voor de communicatie en het traject richting nieuwbouw. 
Uitdrukkelijk werd ons gevraagd om de complimenten door te geven aan alle teamleden. 
 
Maandagavond hebben we samen met de directies van de Dongense basisscholen enkele zaken 
besproken: de belangstelling voor technische beroepen, de doorstroming van PO naar VO, reken- en 
taalbeleid en de warme overdracht. We vinden dit onderling contact heel waardevol in het belang van 
onze leerlingen. 
 
Deze week is de school weer drie avonden in bedrijf. Peter van der Veeken en Danilo Verus hebben 
informatie aan mavo-3 verstrekt over vakkenpakketkeuze en vervolgonderwijs, Annemieke Trella en Jane 
Barends hebben leerjaar 2 tweetalig begeleid bij hun Engelstalig toneelstuk Little Victorians en de 
examenleerlingen van mavo, havo en vwo hebben hun profielwerkstuk gepresenteerd aan ouders, 
medeleerlingen en docenten. Dit brengt ze weer een stap dichter bij hun examen. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 
 
 

 

vrijdag 22 februari 
- Accolade 
maandag 25 februari 
- start stageweek mavo 3 tot en met 1 maart 
woensdag 27 februari 
- start bezinningsdagen (T)vw5 tot en met vrijdag 1 maart 

   

 
 
  22 februari 2019, nummer 13 
 

ACCOLADE  
 

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

VAN DE DIRECTIE 

AGENDA 



      Nieuwsbrief Accolade Cambreur College  22 februari 2019 

- 13.30 TTO-proeflesjes nieuwe leerlingen 
donderdag 28 februari 
- 13.30 TTO-proeflesjes nieuwe leerlingen 
maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart 
- Carnavalsvakantie 
maandag 11 maart 
- 20.00 oudervereniging, geb. B 
dinsdag 12 maart 
- 16.00-20.00 centrale aanmelding groep 8 leerlingen van buiten Dongen 
donderdag 14 maart 
- 16.00-20.00 centrale aanmelding groep 8 leerlingen van uit Dongen 
vrijdag 15 maart 
- Accolade  
 
 
 
 
Uitwisseling Italië 
Voor ouders van Thavo3 
Op 26 februari is er een informatieavond over de uitwisseling met de Italiaanse partnerschool. De avond 
begint om 19.30 uur. 
De Italiaanse leerlingen worden op dinsdag 12 maart verwacht, we zwaaien ze uit op zondag 17 maart. 
 
Bezoek Indonesië 
Voor ouders van Thavo2 en enkele ouders van havo2 en vwo2 
Op maandag 11 maart ontvangen we onze gasten uit Indonesië. Het programmaboekje is bijna klaar. Zij 
vertrekken op zondagmorgen 17 maart. 
 
 
 
 
YoCa voor eindexamenkandidaten 
Voor examenkandidaten en hun ouders 
Mevrouw Catherine Hawkins biedt speciaal voor examenkandidaten van het Cambreur College twee 
yogalessen per week aan. Ze vinden plaats in het yoga lokaal boven in het bijgebouwtje tegenover 
het  OLC, maandagmiddag het 7e uur van 14.15 tot 15.00, en donderdagmiddag het 8e uur van 15.00 tot 
16.00. De lessen zijn kosteloos. Opgeven via chawkins@cambreurcollege.nl.  
 
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 
  
Lenteschool 
Voor alle ouders van potentiële doubleurs 
Op 23 tot en met 26 mei, in de eerste meiweek dus, verzorgen medewerkers van De Lesfabriek vier dagen 
school. Dit is bedoeld voor die leerlingen die bij twee vakken minder scoren, waardoor overgaan naar een 
volgend leerjaar moeilijk wordt.  
Voor wie is deze lenteschool bedoeld? 
- leerlingen die voldoende capaciteiten hebben, maar hiaten in hun kennis hebben 
- leerlingen die echt over willen naar een volgend leerjaar èn vier dagen vakantie hiervoor willen en 
kunnen opofferen 
- leerlingen die met het ophogen van het cijfer voor twee vakken echt een kans hebben om over te gaan 

ALGEMEEN NIEUWS 

UIT DE AFDELINGEN 

mailto:chawkins@cambreurcollege.nl
http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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Op grond van rapport 2 hebben sommige leerlingen en hun ouders hierover een brief gekregen. Op 
maandag 18 maart houden we een informatieavond, om 19.30 uur op het hoofdgebouw. 
U bent natuurlijk van harte welkom om te komen luisteren, ook als u persoonlijk geen uitnodiging heeft 
gehad. 
Definitieve aanmelding voor de lenteschool is direct na afronding van periode 3. 
 
De TTV zoekt praktijkdocenten!!!  
De TTV zoekt (per direct!) een docent voor kooklessen én een docent voor 
technieklessen!  
 
Wanneer:  periode carnavalsvakantie-zomervakantie of per 1 april, (liefst) op woensdag- of  
 vrijdagmiddag (tijdstip in overleg – tussen 11.30-15.00 uur) en mogelijk op een ander  
 moment in de week – in overleg  
Wat:  elke week één blokuur lesgeven (2x45 min.)  
 3x klas 1A, 3x klas 1B, 3x klas 2A – 9x in totaal  
Wie:  klassen van de TTV (klas = max 15 lln. – mentor ondersteunt in deze praktijkles) 
Waar:  bij de TTV in kook- of technieklokaal (Schout Backstraat 37)  
Waarom:  -  omdat wij de expertise zelf niet in huis hebben;  
 -  we onze leerlingen graag dergelijke lessen gunnen (ook als voorbereiding op het schakelen 

naar de thuisschool);  
 - we het leuk en goed vinden wanneer er (gast)docenten van de verschillende thuisscholen 

hier te zien zijn (win-win…);  
-  we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor deze leerlingen!  
-  er een vergoeding tegenover staat;  
-  we volgend schooljaar structurele plannen hiervoor willen maken: het gehele schooljaar 

praktijkdocenten willen faciliteren voor een paar uur bij de TTV!!!  
Vragen:  Anke Carels, locatieleider TTV – 06-29548316, a.carels@tilburgsetv.nl of je eigen 

leidinggevende op je school 
 
Lachgas 
Voor alle ouders 
Het Trimbos-instituut heeft speciaal voor ouder(s) en verzorger(s) een video 
gemaakt over lachgas, waarin aangegeven wordt wat je als ouder zou moeten 
weten. Zo net voor carnaval willen we u hier graag op wijzen. Voor onze leerlingen 
is er deze video.  Op onze website voor jongeren is meer informatie te vinden over lachgas. 
 
VACATURE secretaresse M/V 
Voor belangstellende ouders 
Portvolio is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het V(S)O in 
de regio Tilburg en staat voor een waaier aan kwaliteiten die de verschillende 
V(S)O scholen in het samenwerkingsverband bezitten om leerlingen op passende wijze te ondersteunen in 
hun ontwikkeling.  
 
Portvolio zoekt op korte termijn: 
Secretaresse van de Toewijzings- en Adviescommissie 

Voor 32 uur per week, in eerste instantie voor een periode van 4 maanden, van half maart tot half 
juli. Bij goed functioneren is een verlenging mogelijk voor de periode van een jaar.  

 
Meer informatie en sollicitaties 
José Rijnen, coördinator Portvolio 
Telefoonnummer: 013-2100140 of 06-55892993 
Email: j.rijnen@portvolio.nl 
 
Graag ontvangen wij uw digitale motivatiebrief met CV uiterlijk 10 maart 2019. Sollicitatiegesprekken 
vinden plaats op 18 en 19 maart 2019. 
 
 

https://vimeo.com/280346560
https://vimeo.com/280349776
https://www.drugsenuitgaan.nl/middelen/andere-drugs/lachgas
mailto:j.rijnen@portvolio.nl
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  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 
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. 
 
Studeren in het buitenland  
Voor bovenbouwleerlingen 
Studeren in het buitenland staat steeds meer in de belangstelling. Om geïnteresseerde scholieren hierover 
uit eerste hand informatie te verstrekken, organiseert NWS (Nederlandse Wereldwijde Studenten) op 
zaterdag 6 april haar jaarlijkse scholierendag op UniC in Utrecht.  
Leerlingen kunnen zich aanmelden via de inschrijflink hier. 
 

 
 

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 

VAN DE DECANEN 

https://uitgeverij-aan-de-slag.instantmagazine.com/aan-de-slag/studiekeuze-ezine
https://wereldwijdestudenten.nl/mailster/8668/00000000000000000000000000000000/aHR0cDovL2JpdC5seS9OV1NTY2hvbGllcmVuZGFnMjAxOQ/1
http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
https://www.cambreurcollege.nl/fotogallerij/

