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6 november staakte het onderwijs. Althans een flink aantal collega’s in den lande. En dat terwijl het 
ministerie een half miljard heeft uitgetrokken. Het feit dat er desalniettemin gestaakt wordt en dat ook 
ouders hiervoor hun steun uitspreken, laat wel zien dat er echt iets moet gebeuren. Het blijft een mooie 
tak van sport, met meer dan voldoende uitdagingen, maar meer aandacht, meer erkenning, meer 
mankracht en meer werken met i.p.v. praten over leerlingen zou wenselijk zijn. We hopen dat de actie van 
deze dag zal leiden tot concrete, structurele verbeteringen. 
 
De rots-en-watertraining op  vrijdag 1 november met de sectie LO, drama, en met de leden van de 
schoolleiding was zeer inspirerend. Twee LO-docenten starten dit jaar met een pilot op de mavo- en de 
vmbo-afdeling, bij voldoende enthousiasme over het programma zetten we de volgende stappen. 
 
Deze week is periode 2 gestart. Bij de leerlingenbesprekingen zien we, welke leerlingen op koers liggen en 
wie wat bijsturing nodig heeft. Ook de brugklassers zijn intussen gewend en kunnen nu doorstarten.  
 
Deze maand ontvangen we groep acht. Een belangrijk moment voor onze potentiele nieuwe 
Cambreurianen. Ook tijdens onze Cambreur Classes kunnen zij alvast kennis maken met ons onderwijs. Ze 
maken hier op hun vrije woensdagmiddag graag gebruik van.  
 
Zo kijken we ook terug op opnieuw een geslaagde spooktocht met een record aantal deelnemers, een 
heldere avond en griezelig overtuigende spoken. Dank daarvoor aan de oudervereniging en de vele 
vrijwilligers. 
 
Woensdagmiddag presenteerden de hacoleerlingen van havo4 de zes beste ideeën aan drie Dongense 
bedrijven/instellingen die positief verrast waren over het resultaat.  
 
De wat saaie maand november is op het Cambreur verre van saai. Een nieuwe periode, de afronding van 
toetsweek en periodetoetsen, leerlingenbespreking en mentor-oudergesprekken, de breakweek met o.a. 
bezinningsdagen, klankbordgroepvergaderingen en toneelvoorstellingen, carrièredagen en infomiddagen 
en niet te vergeten komende vrijdag het jaarlijkse schoolfeest. Een nieuwe traditie starten is knap, deze 
levend houden is nog veel knapper. En met voldoende ondersteuning en het enthousiasme van de CIA gaat 
dat ook dit jaar lukken. Uw zoon of dochter komt toch ook? 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 
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donderdag 14 november 
- leerlingbespreking, leerlingen vrij  
- Accolade 
vrijdag 15 november 
- inschrijving herkansingen (T)ha5 en (T)vw6 
- schoolfeest 
maandag 18 november 
-  vanaf 15.00 uitreiken cijferlijst door mentoren aan alle ouders/leerlingen 
-  19.30 klankbordgroep (T)havo1-5, geb. A 
-  19.30 klankbordgroep mavo1-4, geb. C 
dinsdag 19 november 
-  bezinningsdagen (T)ha4 tot en met donderdag 21 november 
-  vanaf 15.00 uitreiken cijferlijst door mentoren aan alle ouders/leerlingen 
-  15.00 deadline herkansingen (T)ha5/(T)vw6 
-  19.30 klankbordgroep (T)vw1-6, geb. A 
-  19.30 klankbordgroep vmbo1-4, geb. B 
-  19.30-21.30 MR (HC) 
woensdag 20 november 
- 16.30 Phileas Fogg voor (T)ha2  
- 19.30 Phileas Fogg voor (T)vw2 
vrijdag 22 november 
-  1ste, 2de, 3de uur herkansingen TW1 (T)ha5 en (T)vw6 
- infomiddag vervolgopleidingen (T)ha4 en (T)vw4 
maandag 25 november 
-  start breakweek 2  
-  carrièredagen vmbo basis/kader 
dinsdag 25 november 
- carrièredagen vmbo basis/kader 
woensdag 26 november 
- bezinningsdagen mavo-3 tot en met vrijdag 29 november 
donderdag 28 november 

- Accolade 

 

Jaaragenda 
De hypnose avond voor leerjaar 3 in de Cammeleur is op woensdagavond 18 maart. Vanaf 20.00 is het 
weer hypnose tijd. 
 
 
 
 
De heer Bas Brouwers en mevrouw Mariken van Kuppeveld zijn beiden enige tijd afwezig. We hopen dat 
hun herstel voorspoedig zal gaan. We zijn voor geschiedenis en Nederlands op zoek naar een vervanger.  
Ook mevrouw Marloes Luijten moeten we nog enige tijd missen. 
Met mevrouw Joke Dierx gaat het naar omstandigheden goed. Haar herstel gaat langzaam maar gestaag. 
 
 
 

 
1ste termijnfactuur voor TTO 
Komende week wordt de 1e termijnfactuur voor TTO digitaal door OMO verzonden. Via de link in de mail 
kan de factuur betaald worden. 

AGENDA 

UIT DE AFDELINGEN 

PERSONELE ZAKEN 
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Fietsverlichting 
Voor alle ouders en leerlingen 
Het is niet stoer hoor, rijden zonder licht in het 
donker. Zet gewoon je licht aan. 
Wij geven om jullie! 
 
Traditiegetrouw zal de politie de komende maand(en) 
controleren of de fietsverlichting naar behoren werkt. 
Dat is niet de reden om zelf de verlichting van eigen 
fiets en die van uw kind(eren) te controleren, 
veiligheid door een betere zichtbaarheid is de echte 
reden. Maar het kan een bon voorkomen. 
 
Het is niet onmogelijk dat de politie bij het controleren 
van de fietsverlichting ook kijkt naar mobielgebruik op 
de fiets. Het is ook zeer wel mogelijk dat hiervoor een 
fikse boete gegeven wordt.  

 
 
 
2019-2020 overgangsjaar 
Om werkdruk voor leerlingen en collega’s te verminderen zijn we bezig met een omvorming van het 
jaarrooster: we gaan van vier naar drie periodes met drie keer een rapport. En we gaan toe naar 
schoolbrede toetsweken. Beide ontwikkelingen kunnen in de teams en in de klankbordgroepen op 
instemming rekenen, de medezeggenschapsraad staat achter deze ontwikkeling. Ook streven we naar een 
minder vol rooster voor de bovenbouw van havo en vwo. Nadenken over lessentabellen is onderdeel van 
dit proces. 
Dit jaar is een overgangsjaar.  
Dit jaar zijn er twee schoolbrede toetsweken (na periode 2 en na periode 4), zijn er twee rapporten, 
eveneens na periode 2 en 4 en twee cijferkaarten na periode 1 en 3.  
Op 18 en 19 november ontvangen u en uw kind dus een cijferlijst, een tussenstand op grond waarvan de 
leerling vertelt aan zijn mentor en ouder(s) wat er goed gaat en wat extra aandacht nodig heeft en waar 
hij/zij hulp nodig heeft om dat te realiseren.  
Omdat dit een tussenstand is, verwachten we dat de week voor het einde van de periode geen verkapte 
toetsweek is geworden.  
 
 
 
 
Gewoon onhandig? 
Is die nieuwe broek nu alweer kapot door een valpartij, zijn tafelmanieren ver te zoeken en zijn alle 
pennen zoek in de chaos van de schooltas! 
Herkenbaar? Wellicht is je kind niet gewoon onhandig, maar is er sprake van DCD. 
DCD is de afkorting van Developmental Coördination Disorder  
Kinderen met de diagnose DCD hebben problemen met het aanleren en uitvoeren van motorische 
vaardigheden. Deze kinderen, vaker jongens dan meisjes,  ervaren problemen bij allerlei motorische taken 
in het dagelijks leven. Telkens wanneer er nieuwe vaardigheden moeten worden aangeleerd, zal dit meer 
tijd en energie kosten.  
Behalve motorische problematiek hebben deze kinderen vaak ook problemen met het plannen en 
organiseren en met het automatiseren van nieuwe leerstof.  
Wat doe je dan?  

- De diagnose DCD wordt altijd vastgesteld door een revalidatiearts.  

ALGEMEEN NIEUWS 

VANUIT HET ONDERSTEUNINGSTEAM 

http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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- Realiseer je dat het vaak onmacht is in plaats van onwil. Dit haalt veel frustratie bij u als ouder en uw 
kind weg. 

- Het kind en diens omgeving hebben er veel baat bij als ze het probleem erkennen, het begrijpen en er 
vervolgens mee leren omgaan door het aanpassen van de manier van werken, het compenseren van de 
motorische problemen, het gebruiken van een andere strategie en/of het aanpassen van de omgeving.  

 
Op het Cambreur College wordt samen met ouders, leerling, mentor en in samenwerking met de ambulant 
begeleider van Onderwijscentrum Leijpark gezocht naar aanpassingen die voor de leerling werken, zoals: 

- De inzet van een laptop bij toetsen of het maken van huiswerk als het 
handschrift onleesbaar is of veel energie vergt. 

- Overleg met vakdocenten; waarbij de lat soms wat minder hoog ligt voor de 
leerling met DCD bij vakken waar de motorische vaardigheden een rol spelen 
(gym, beeldende vorming). 

- Coaching bij de planning van het huiswerk. 
 
Jaarlijks wordt er in samenwerking met Oudervereniging Balans en Libra 
revalidatie een informatie- en ervaringsavond georganiseerd op 
Onderwijscentrum Leijpark in Tilburg voor kinderen en jongeren met DCD en hun 
familie en begeleiders. Deze vindt plaats op dinsdagavond 17 maart 2020  
Aanmelding kunt u via dcd@ocleijpark.nl 

 

 

Studie- en beroepenvoorlichtingsavond 
Dinsdagavond 5 november heeft de jaarlijkse studie- en beroepenvoorlichting plaatsgevonden op het 
Cambreur College.  
Er werd klassikaal voorlichting gegeven aan de leerlingen en hun ouders over de mogelijkheden in het 
middelbaar beroepsonderwijs of in het voortgezet onderwijs door o.a. de havo-afdeling van het Cambreur 
College, diverse mbo-scholen en enkele particuliere instellingen uit de regio. 
In de aula van gebouw A stonden stands, waar de leerlingen aanvullende informatie kregen over deze 
regionale opleidingen. 
Dankzij het enthousiasme van de deelnemende scholen en de grote aanwezigheid van onze leerlingen was 
het ook dit jaar weer een geslaagde beroepenvoorlichting. 
Wij hebben er vertrouwen in dat deze voorlichtingsavond bijdraagt aan het maken van een juiste keuze. 
 
Uiteraard bedanken wij iedereen die meegeholpen heeft aan deze avond. Vooral onze derdejaars 
havoleerlingen - Dominiek van Os en Tess Klijn- die ook dit jaar weer fantastisch hebben geholpen. 

 

 

 

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 

VANUIT DE DECANEN 

mailto:dcd@ocleijpark.nl
http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
https://www.cambreurcollege.nl/fotogallerij/

