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Onderwijs is elke dag anders. Dat geldt zeker in de afgelopen twee weken. Naast de bezinningsdagen voor 
havo en mavo zijn er diverse excursies, projecten, workshops, schrijversbezoeken, videoconferenties en 
activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie. Achter de schermen wordt veel werk verzet om dit alles 
mogelijk te maken. Want ook al doen we veel bijzondere activiteiten al jaren, toch blijft de investering in 
tijd en willen we zorgvuldig een en ander organiseren. 
 
Tevens hebben we periode 1 afgesloten met leerlingbesprekingen en gesprekken met leerlingen en hun 
ouders, waarin afspraken gemaakt zijn voor periode 2. Tijdens de klankbordgroepvergaderingen krijgen de 
mentoren complimenten over hun betrokkenheid en inzet voor de groep en de individuele leerlingen. Dat 
is goed om te horen. 
 
Volgende week begint weer een periode met gewone lesweken tot aan de kerstvakantie.  
 
Met de nieuwbouw liggen we nog steeds op schema. De nieuwe nieuwsbrief maken we deze week, waarin 
de drie bouwende partijen bekend gemaakt worden. Tot de opening van het gebouw zullen we ons – net 
als bij een verbouwing thuis – moeten behelpen: de fietsenstallingen voor de leerlingen zijn voldoende 
groot, maar onhandiger qua in- en uitrijden. Vanwege de veiligheid en de beperkte ruimte kunnen we daar 
maar op een paar punten verlichting brengen. Het aantal parkeerplaatsen voor de school is te krap en 
wordt alleen maar krapper tijdens de bouw. Uitwijken naar de parkeerplaats bij de oude bibliotheek is een 
goede optie. Tegelijkertijd proberen we overlast te beperken door dit tijdig met de aannemer te 
bespreken.  
 
In ieder geval hebben we vorige week een presentatie voor buren en andere belangstellenden gehouden 
die heel goed is ontvangen. Het compliment dat we zorgvuldig en tijdig communiceren nemen we graag 
aan. Op 12 december wordt ons verzocht om dezelfde presentatie bij de gemeente te verzorgen. Zo 
betrekken we buurt, gemeente, oud-collega’s en ouders eveneens bij de stappen die we zetten. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele  
 
 

 

donderdag 28 november 
- Accolade 
maandag 2 december 
- start SE2 week vmbo tot en met vrijdag 6 december 
- start stage vmbo lj. 3 tot en met vrijdag 6 december 
dinsdag 3 december 
- vanaf 12.50 leerlingen mavo-4 vrij i.v.m. SE2 week 
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woensdag 4 december 
- start SE2 week mavo-4 tot en met dinsdag 10 december 
donderdag 5 december 
- 15.00-17.00 scholing SL “One minute coaching” 
maandag 9 december 
- inzage SE2 vmbo 
- 20.00 oudervereniging, geb. B 
dinsdag 10 december 
- Inschrijvingen herkansingen mavo-4 SE2 
- 19.00 infoavond ouders groep 7 en 8 in de Boodschap, Rijen 
woensdag 11 december 
- 12.30 lunch met directeur en leerlingen havo 
- 15.00 deadline inschrijvingen herkansingen vmbo-4 SE2 
- 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment SE2 mavo 
donderdag 12 december 
- Accolade 
- infoavond ouders groep 8 Reeshof, Tilburg 
 

De lessen van de heer Bas Brouwers worden overgenomen door de heren Bram Thielen (global studies) en 
Mike Bebrout (geschiedenis) en door mevrouw Anne Peeters (History) die we nog kennen als collega in 
opleiding. Uiteraard wordt het programma aangepast door de lesuitval bij het vak geschiedenis.   
 
 
 

 
 

 
Roosterwijzigingen voor het eerste uur  
Voor alle ouders en leerlingen 
Met de roostermakers is afgesproken dat eventuele roosterwijzigingen voor de volgende dag die het 
eerste lesuur betreffen tot uiterlijk 20.00 uur op de voorgaande dag uitgevoerd worden. Dat voorkomt dat 
docenten en leerlingen ’s ochtends pas zien dat ze toch het eerste uur les hebben. 
 
Paarse vrijdag 
Voor alle ouders en leerlingen 
Op vrijdag de dertiende vieren we paarse vrijdag. Iedere dag van het jaar zijn alle leerlingen en collega’s 
welkom, ongeacht hun geaardheid. Op paarse vrijdag staan we hier bewust bij stil en geven we hier uiting 
aan. In onze lessen, door paarse kleding, door regenboogvlaggen en allerlei andere inhoudelijke en ludieke 
acties. Uw zoon of dochter doet toch ook mee? Want iedere Cambreuriaan hoort erbij en mag er zijn.  
Voor iedereen die daarna deze dag wil afsluiten met een feestje is de uitnodiging in de bijlage. 
 
 
 
 
Eigen Kracht Groep 
Voor ouders en leerlingen vanaf 18   
Op 8 januari 2020 zal het Intituut voor Maatschappelijk Werk Dongen (IMW) samen met MEE plus, regio 
Brabant Noord, starten met een Eigen Kracht Groep (EKG)! 
Tijdens een EKG-training leert de deelnemer in een groep zijn eigen krachten ontdekken en ontwikkelen.  
De folder van de EKG-training, met meer informatie, is te vinden in de bijlage.  

ALGEMEEN NIEUWS 

UIT DE AFDELINGEN 

PERSONELE ZAKEN 

VANUIT HET ONDERSTEUNINGSTEAM 

http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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In de volgende link is een filmpje te vinden met meer informatie over de EKG groep: 
https://www.youtube.com/watch?v=NlM6cMf79Hw  
  
De training kent 4 bijeenkomsten en worden gegeven in de Cammeleur in Dongen:  

 Woensdagmiddag 8 januari 2020, van 14.00u tot 16.00u 

 Woensdagmiddag 15 januari 2020, van 14.00u tot 16.00u 

 Woensdagmiddag 22 januari 2020, van 14.00u tot 16.00u 

 Woensdagmiddag 29 januari 2020, van 14.00u tot 16.00u 
  
De training zal gegeven worden door Patricia de Kort (MEE plus, regio Brabant Noord) en Marieke 
Vromans (IMW).  
  
DEELNAME AAN DE TRAINING IS GRATIS 
Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar. Iedereen is welkom. 
  
De kennismakingsgesprekken zullen plaats vinden op 5-12-2019 (ochtend) en 11-12-2019 (middag), 
Locatie Entree (Hoge Ham 104).  
Aanmelden kan tot 3 december 2019, bij Patricia de Kort patricia.dekort@meeplus.nl of bij Marieke 
Vromans m.vromans@imwtilburg.nl  
  

 

 

Tussenjaar na het eindexamen? 
Voor leerlingen en ouders van havo en vwo bovenbouw 
Voor leerlingen van havo 4/5 en vwo 5/6 die overwegen een tussenjaar te nemen na hun eindexamen op 
donderdagavond 30 januari 2020 de workshop Tussenjaarplan plaats bij het Mgr. Frencken College in 
Oosterhout. Deze wordt gegeven door een (ervarings) deskundige van het TussenjaarKenniscentrum 
(www.tussenjaarkenniscentrum.nl).   
Leerlingen kunnen hiervoor alleen inschrijven samen met tenminste 1 ouder/verzorger. Ouders/verzorgers 
krijgen in deze workshop aparte informatie en opdrachten om ervoor te zorgen dat ze hun kind bij een 
tussenjaar goed kunnen begeleiden. 
  
Locatie: Mgr. Frencken College, Slotlaan 40, Oosterhout 
Datum: donderdag 30 januari 2020 
Tijdstip: van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur 
Kosten: € 35,- per gezin  
Inschrijven kan via deze link: https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/inschrijfformulier-workshop-
tussenjaarplan-30-januari-2020-mgr-frencken-college-oosterhout/  
Deadline aanmelden is 15 december. 
 
Studie Experience Breda 
Voor alle bovenbouwleerlingen en hun ouders 
Op donderdag 12 december is er van 10-21 uur een studie- en beroepskeuze-event, de zogenaamde Studie 
Experience Breda. Je krijgt tijdens deze experience de kans op een leuke en interactieve manier kennis te 
maken met diverse studie- en beroepsmogelijkheden. Voor meer informatie kijk op www.studie-
experience.nl/breda. 

 

 

 

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 
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