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De laatste week voor de meivakantie lijkt al weer heel lang geleden. Toch was het een week waarin 
ontzettend veel moest gebeuren en gebeurd is. Onze multifunctionele aula is in- en uitgeruimd als 
pauzeruimte, voor een Paasviering met een zaal vol 80-plussers en daarna klaargemaakt voor een 
boenbeurt. De personeelskamer was de plek voor een Amerikaans buffet voor Tsjechische leerlingen, hun 
begeleiders en de gastgezinnen. Voor casino- en stijlavond moest gesjouwd en geregeld worden. En de 
sportdag is sowieso een intensieve dag voor alle partijen. Een prima dag overigens, georganiseerd door de 
sectie LO. 
Een speciaal woord van dank voor het conciërgeteam en Cor Willemse. Zonder hun inzet was dit allemaal 
niet gelukt.  
 
Na twee weken meivakantie is het weer even wennen. Maar wel maar heel even. De voorbereidingen voor 
het centraal examen, het plaatsen van de nieuwe leerlingen, diverse vergaderingen en overleggen, de start 
van de formatie voor volgend schooljaar, IB-examens, Cambridge-examens, klankbordgroepen, Yorkreis en 
Londenreis … Kortom, we zijn er weer en we zijn met velen om de dingen te doen die we moeten doen en 
om elkaar te helpen als het even nodig is. 
 
Alle examenleerlingen wensen we voldoende rust en concentratie, succes en ook een beetje geluk. Wij 
doen er alles aan om het examen in goede banen te leiden, zorgen jullie ervoor dat jullie echt op tijd in de 
examenzaal zijn. Aan de ouders vragen we om hierbij een beetje te helpen. Leerlingen die te laat zijn 
mogen immers alleen de eerste dertig minuten nog in de zaal toegelaten worden.  
 
Deze week is de laatste werkweek van rector Titus Frankemölle op school. We merken aan de hoeveelheid 
mailtjes en vooral aan het tijdstip van verzenden dat hij alle mogelijke moeite doet om lopende zaken 
tijdig af te ronden. We nemen afscheid van hem als team tijdens de laatste algemene 
personeelsvergadering dit jaar.  
Zijn waarnemer is Jenneke Peek die zich hieronder aan u voorstelt. 
 
De procedure om te komen tot een nieuwe rector is opgestart. Het bestuur neemt hierin het voortouw. 
Voorzitter Eugene Bernard heeft in dezen reeds een gesprek gehad met directie en leden van de 
medezeggenschapsraad. Volgende week beginnen we met het samenstellen van de profielschets, de 
bemensing van de benoemingscommissie en benoemingsadviescommissie is vrijwel rond.  
 
We bedanken op deze plek alvast de heer Frankemölle voor zijn inzet, zijn betrokkenheid, zijn wijze 
woorden en zijn kennis en kunde die hij ingezet heeft voor ons Cambreur College. 
 
René Hermans  
Helga van der Weele 
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Even voorstellen 
Mijn naam is Jenneke Peek. Vanaf maandag 13 mei vang ik aan met het 
verrichten van werkzaamheden voor het Cambreur en het Hanze College 
als waarnemend rector. Ik zal twee tot drie dagen per week aanwezig 
zijn; in ieder geval de maandag en de dinsdag. De keuze voor de derde 
dag zal in overleg met de kerndirectie gemaakt worden afhankelijk van 
de werkzaamheden op basis van de (jaar)agenda. De waarneming zal 
eindigen als de nieuwe rector aantreedt. 
In de loop der jaren heb ik op  verschillende scholen gewerkt ( 
Amsterdam, Hilversum, Almere en Zaanstad ) zowel in havo/vwo als 
vmbo, Ik heb op meerdere terreinen expertise opgebouwd en ik hoop 
dat deze van pas kan komen bij de waarneming en ondersteunend kan 

zijn voor de collega directieleden en de collega’s OP en OOP. 
 
 

 

vrijdag 10 mei 
- Accolade 
maandag 13 mei 
- 14.45-17.00 PMR (CC) 
- 19.30 klankbordgroep mavo 1-4 
- 20.00 oudervereniging 
dinsdag 14 mei 
- vertrek York Tha1 en Tvw1 t/m zaterdag 18 mei 
woensdag 15 mei 
- 14.30-16.30 bijeenkomst PO-VO over aansluitingsproblemen bij plannen, huiswerk, studievaardigheden 
donderdag 16 mei 
- IB Exams Tha5 en Tvw6, 10.00 tot 12.00 uur 
- 19.30 klankbordgroep vmbo 1-4 
- 19.00 infoavond uitwisseling voor (T)vw3 ouders en leerlingen met aansluitend info over bovenbouw 

TTO 
zaterdag 18 mei 
- IB Exams Tha5 en Tvw6, 10.00 tot 12.00 uur 
zondag 
-     vertrek Tvwo3 naar Londen  
dinsdag 21 mei  
- 19.00-21.00 performanceavond ckv vw4a, Tvw4b, Tha4d 
woensdag 22 mei  
- 19.00-21.00 performanceavond ckv ha4a, ha4b & ha4c 
donderdag 23 mei 
- start breakweek tot en met woensdag 29 mei 
- einde centraal examen 
vrijdag 24 mei 
- Accolade 
 
BREAKWEEK 3 – donderdag 23 mei tot en met woensdag 29 mei 2019 
 
19 tot en met 24 mei gaat Tvw3b naar Londen 
 
maandag 27mei tot en met woensdag 29 mei 
Veldwerk in Serooskerke 
Klas: Tvw2b 
Op maandag worden de leerlingen uit geroosterd vanaf 13.00 uur. 
Veldwerk Hei- en Boeicop 
Klas: Tha2c 
Op maandag worden de leerlingen uit geroosterd vanaf 13.00 uur. 
 

AGENDA 
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donderdag 23 mei 
 
Corpus 
Klas: ha3a, ha3b, ha3c en vw3a 
 
Keuzemarkt DvpR 
Klas: ma2a 
2de uur t/m 5de uur 
Lokaal: C15, A009 en B05 
 
Excursie Beekse Bergen 
Klas: bba1, bkb1, kmc1 
Gehele dag 
 
Worldwide Health Problems 
Klas: Tha3d 
1ste tot en met 6de uur 
Lokaal:  1ste t/m 5de in een computerlokaal 
 6de uur in lokaal A207 
 
vrijdag 24 mei 
 
Keuzemarkt DvpR 
Klas: ma2b 
2de uur t/m 5de uur 
Lokaal: C15, A009 en B05 
 
Presentatie Gemeente Dongen 
Klas: Tvw4 
1ste tot en met 4de uur 
 
Gastles Recht in de praktijk 
Klas: vw5a 
3de uur 
Lokaal: A013 
 
Bezoek aan struisvogelfarm 
Klas: vw5bi1 
5de tot en met 8ste uur 
 
Maquettes project 
Klas: ha2a, ha2b, Tha2c, vw2a, Tvw2b 
1ste tot en met 7de uur 
Lokaal: A106, A114, A005 en A_mu 
 
Geofort Herwijnen 
Klas: ma1a, ma1b, mh1c, ha1a, ha1b en vw1a 
Gehele dag 
 
zaterdag 25 tot en met maandag 27 mei 
Klas: cluster Frans (T)vw5 en cluster Kunst (T)vw4 en (T)vw5 
 
maandag 27 mei 
 
Beekse Bergen 
Klas: ma2a, ma2b en ma2c 
Gehele dag 
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dinsdag 28 mei 
 
CKV-dag 
Klas: ma3a, ma3b, ma3c, bke3a, bkz3a en bkz3b 
1ste uur vrij, activiteit begint om 9.15 uur 
Lokalen: B11, B15, B16, B17, B18, B20 
 
Keuzemarkt DvpR 
Klas: ma2c 
2de t/m 5de uur 
Lokaal: C15, A009 en B05 
 
Keulen 
Clusters Duits (T)ha4 en (T)vw4 en cluster Kunst (T)ha4 
Gehele dag 
 
Rechtbank Tilburg 
Enkele leerlingen uit vw5a gaan vanaf 6de uur naar de rechtbank.  
 
Practicum biologie 
Klas: ha4bi1 
4de uur 
A108 
 
woensdag 29 mei 
 
Practicum biologie 
Klas: ha4bi1 
5de uur 
A108 
 
Excursie Textielmuseum 
Leerlingen uit bke3a, bkz3a, bkz3b met het vak mode en design 
Gehele dag 
 
Excursie kapsalon 
Leerlingen uit bke3a, bkz3a, bkz3b met het vak haarverzorging 
Gehele dag 
 
Klassenuitje Efteling 
Klas: bba2/bkb2/bkc2 
Gehele dag 
 
Rekentoetsen 
2e en 3e uur voor geheel (T)havo-4 in OLC, computerlokalen of evt. laptops 
6e en 7e uur voor geheel (T)vwo5 in OLC 
 
 
 

 
Cambridge First Certificate Exams 
De Cambridge First Certificate Exams in Eindhoven voor klas tha3C zijn op de onderstaande data: 
- schriftelijke examens: dinsdag 11 juni de gehele dag 
- mondelinge examens: vrijdag 14 juni in de ochtend (10.00 -11.00) 
 
Cambridge Advanced Certificate Exams in Eindhoven voor klas tvw4B: 

UIT DE AFDELINGEN 
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- schriftelijke examens: woensdag 12 juni de gehele dag 
- mondelinge examens: vrijdag 14 juni in de middag (12.00 -13.30) 
  
Uitnodiging CKV/ACE Performanceavonden 
Op dit moment werken de leerlingen bij CKV/ACE aan een groepsperformance rondom het thema 
Mysterie/Mystery. U bent van harte uitgenodigd om de Performance Avond(en) bij te wonen!  
- Dinsdag 21 mei  van 19.00 uur – 21.00 uur @ AG3 Performanceavond vw4a, Tvw4b, Tha4d 
- Woensdag 22 mei  van 19.00 uur – 21.00 uur @AG3 Performanceavond ha4a, ha4b & ha4c 
 
 
 
 
MR zoekt nieuwe leerlingen 
Vanuit de MR zijn wij op zoek naar een nieuwe leerling. Wat moet je doen? Vijf keer per jaar kom je samen 
met een aantal medewerkers, ouders en medeleerlingen. Je gaat dan stukken bespreken die gaan over 
bijvoorbeeld schoolvakanties, de rechten van leerlingen, de lessentabel en dingen die jij denkt dat echt 
veranderd moeten worden. Hier heb je als leerling dus echt een stem.  
Voor jou persoonlijk is het eveneens waardevol: Je leert er veel van en het lidmaatschap van een MR staat 
goed op je cv. Kortom ben jij degene die altijd leuke ideeën heeft en niet bang is om zijn mening te geven, 
meld je dan nu aan door een persoonlijk bericht naar mevrouw Groeskamp via it’s learning te sturen! 
 
Stimuleer leerlingen om te blijven lezen met de VakantieBieb 
Om jongeren te stimuleren ook tijdens de zomervakantie te lezen, biedt de VakantieBieb gratis e-books 
aan voor mobiel of tablet. Met een mooie selectie aan titels zoals Dit is geen dagboek van Erna Sassen, 
Vijftien van Marlies Slegers, Fright night van Maren Stoffels en Will Grayson, Will Grayson van John Green. 
Dat wordt heerlijk lezen op het strand! Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen. En 
bovendien kunnen de leerlingen (bijna onbewust) werken aan hun boekenlijst, superhandig!  
  
De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek, voor iedereen! Een lidmaatschap is dus 
niet nodig. De VakantieBieb is van 1 juni tot en met 31 augustus geopend. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken 
voor volwassenen beschikbaar. 
  
Lenteschool 
Vier dagen in de meivakantie hebben 75 leerlingen van 09.00 tot 15.00 uur gewerkt in een leeg 
hoofdgebouw, waar vloeren geboend werden en airco’s schoongemaakt, waar buiten het zonnetje scheen 
en alle andere leerlingen vakantie hadden (of thuis zich op de examens voorbereidden). Keurig op tijd 
waren ze, niet allemaal even enthousiast, wat we echt wel begrijpen. 
Niet voor iedereen was de lenteschool een succes. Het is geen wondermiddel, de begeleiders enthousiast, 
maar geen echte docenten, de groepen heel divers. We hebben dan ook met meerdere ouders contact 
gehad tijdens de vier dagen. Het merendeel van de leerlingen heeft echter de tijd prima benut, is echt aan 
de slag gegaan, heeft de rust gevonden om zich vast te bijten in twee of zelfs meer vakken, heeft 
gesprekken met een coach gehad over aanpak, leerstijl, soms over persoonlijke omstandigheden. Veel 
leerlingen hebben deze vier dagen aangegrepen om hiaten weg te werken. Enkelen geven aan dat ze 
ontdekt hebben dat het echt niet zo lastig is allemaal, als je er maar voor gaat zitten en echt aan de slag 
gaat. Dat is winst. 
Met de lenteschoolorganisatie evalueren we in de komende weken. Voor ons was dit een eerste ervaring 
met een lenteschool. Wij hebben een aantal verbeterpunten genoteerd, we gaan bespreken wat hiervan 
voor een volgende keer te realiseren is. 
 
Casino- en stijlavond 
Net voor de meivakantie hebben de examenleerlingen hun carrière besloten met de traditionele casino- 
en stijlavond. De locatie was sprookjesachtig, het weer de eerste avond wat te fris, de leerlingen zoals 
ieder jaar weer wondermooi. De toeschouwers hebben genoten van de stijlvolle aankomst. Bij de havo-
vwo-avond was de opzet van de avond veranderd. Daar waar het vmbo en de mavo alle jaren een invulling 
heeft met een casino, heeft de stijlavond nu voor een sfeervol etentje gekozen. Het leverde alleen maar 
positieve reacties van de collega’s en van de leerlingen op.  

ALGEMEEN NIEUWS 

http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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Beide avonden zijn een mooie herinnering voor de examenleerlingen. Op onze website zijn de foto’s ervan 
te bewonderen. 
 
 

 
 

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/

