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Een laatste schoolweek is, hoewel er geen lessen en nauwelijks leerlingen zijn, een belangrijke en soms 
hectische periode. Goed vergaderen en serieuze afwegingen maken tijdens de overgangsvergaderingen, 
gesprekken met leerlingen en ouders, de geplande formatie die in veel gevallen klopt, maar soms ook niet.  
 
De afdelingsleiders moeten hun hoofd erbij houden. Het jaar afronden, het nieuwe opstarten en de 
diploma-uitreikingen voorbereiden. Er wordt stevig opgeruimd in de drie gebouwen, de verhuizing van vijf 
lokalen verloopt voorspoedig, zodat de eerste fase van de sloop in de vakantie kan beginnen. De omheinde 
fietsenstalling voor de leerlingen van gebouw A zal vanaf het begin schooljaar niet achter de school, maar 
voor de school gesitueerd zijn. Het goed op slot zetten van de fietsen blijft een belangrijke gewoonte. 
 
240 leerlingen verlaten de school met een diploma, 240 vertrouwde gezichten. We gaan ze missen. We 
wensen deze jonge mensen veel succes bij hun vervolgtraject. Hun ouders bedanken we voor hun bijdrage 
aan dit succes. 
 
Onze jongerejaars zien we graag volgend jaar terug voor een heel nieuw, vers schooljaar. 
 
We wensen iedereen alvast een heerlijke vakantie en hopen jullie met mooie verhalen en gezond in 
augustus terug te zien. Vanaf de 19de zijn jullie weer van harte welkom.  
 
René Hermans  
Helga van der Weele 
 
 

 

vrijdag 5 juli 
- 08.30 rapportuitreiking alle leerlingen 
- start zomervakantie  
maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 
- zomervakantie 
zondag 11 augustus 
- offerfeest 
maandag 19 augustus 
- start periode 1 
- 13.20-15.00 mentoruur voor alle klassen  
dinsdag 20 augustus 
- start lessen volgens rooster 
- opstartweek vmbo 
- 1ste lesuur mentoruur leerjaar 1 en eventueel ophalen devices 
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- 1ste, 2de en 3de lesuur uitreiken devices leerjaar 1 en 2de en 3de uur les volgens rooster, docent die les 
geeft gaat volgens rooster de devices mee ophalen 

- 4de en 5de uur mentoruur leerjaar 1 en instructie devices 
woensdag 21 augustus 
- 1ste mentoruur leerjaar 1 
- Opstartweek vmbo 
- Schoolfotograaf nieuwe leerlingen en nieuwe medewerkers 
 
 
 
 
De heren Jan Kroot en Ton van Zundert hebben hun laatste les gegeven en leggen het Cambreurwerk neer. 
Mevrouw Jeanne Dekker, personeelsfunctionaris, gaat met pensioen. 
Mevrouw Simone de Jongh verlaat de school en bewandelt een ander carrièrepad. Datzelfde geldt voor de 
heer Laurent Robers. 
We wensen onze collega’s alle goeds en bedanken ze alle vier voor hun bijdrage aan onze school. 
 
De heer Koen Verstegen trouwt vandaag. We wensen hem en zijn vrouw Marga alle geluk. 
 
 
 

 
Uitslag tweede tijdvak 
We zijn heel tevreden met de uitslag van het examen dit jaar. De herkansers hebben het in het tweede 
tijdvak met de hulp van hun docenten prima gedaan en bijna iedereen die een reële kans had, heeft deze 
inderdaad kunnen benutten. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bestelinformatie leerlingen 
Voor alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers) 
Voor het bestellen van lesmateriaal voor komend schooljaar is het goed op de volgende tips in de gaten te 
houden. 
- Vóór maandag 8 juli 2019 boeken bestellen op Iddink site, via persoonlijk (aan te maken)  
 account. Schoolcode is 6ZQVV9M4. 
- Pas bestellen als zeker is in welke klas je komt. 
 
Meivakantie 2020 
Bij het vaststellen van de meivakantie volgen wij het advies van het Brabants Overleg Vakantieplanning, 
waarbij we eveneens rekening houden met de start van het CSE. Meestal valt de meivakantie samen met 
de vrije meiweken van de ons omringende basisscholen. Maar niet altijd. Er zijn basisscholen die om goede 
redenen andere keuzes gemaakt hebben. Voor ouders en collega’s die hiermee te maken hebben is het 
goed om dit alvast te weten.  
 
 
 

Afdeling aantal 
leerlingen 

aantal 
geslaagden 

in 
procenten 

definitief 
afgewezen 

bb 21 20  95% 1 

kb 45 44 98% 1 

mavo 69 68 99% 1 

havo 77 70 91% 7 

vwo 39 38 97% 1 

ALGEMEEN NIEUWS 

UIT DE AFDELINGEN 

PERSONELE ZAKEN 

http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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Ophalen devices leerjaar 1 en doubleurs/instromers leerjaar 2 
De devices zullen volgens onderstaand schema uitgereikt worden aan de leerlingen. 

tijd geb. A geb. B Geb. C 

8.20 ha1a bba1 ma1a 

8.45 ha1b bkb1 ma1b 

9.10 thv1c kbc1 mh1c 

9.35 vw1a kmd1 doubleurs en instroom klas 2 

10.00 tvw1b doubleurs en instroom klas 2   

10.25 doubleurs en instroom klas 2     

 

 
 
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/

