
Officiële start van de bouw 

Het bouwterrein is al afgegraven, de bouwketen zijn geïnstalleerd. Op 5 maart om 15.00 

uur vindt de officiële start van de bouw plaats met een feestelijke bijeenkomst in de aula 

van het hoofdgebouw. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen en zich aangemeld als 

u daarbij aanwezig wilt zijn. Mocht u dit bericht nu pas lezen en mocht u hierbij graag 

van de partij zijn, laat dit dan even weten aan Renate Siemons, secreari-

aat@cambreurcollege.nl. 

 

Brief van de aannemer 

In een brief aan alle buurtbewoners laat aannemer Mertens weten dat zijn medewerkers 

zullen proberen om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. Sloop- en 

bouwwerkzaamheden gaan altijd gepaard met geluid, stof en vrachtverkeer. Bij eventuele 

klachten is de firma Mertens rechtstreeks te benaderen via e-mail info@mertens-weert.nl 

of onder telefoonnummer 0495-579710.  

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de school. Wij hebben iedere morgen een 

kort bouwoverleg, waar we zaken met de diverse partijen kunnen kortsluiten. 

 

Cortenstaal 

Na veel rekenen en overleg zijn we samen tot de conclusie gekomen dat het oorspronke-

lijke plan – een gevelbekleding met cortenstaal – toch een haalbare kaart is. Hier zijn we 

heel blij mee.  

 

Aankleding, inrichting, signing 

Geïnspireerd door schoolbezoeken in Breda (Buas, Avans) hebben we Brigitte Jongstra 

van B&W bereid gevonden om de aankleding van onze nieuwbouw op zich te nemen. Zij 

werkt hierbij nauw samen met de interieurspecialist van cepezed. We vertrouwen erop 

dat we een gebouw krijgen met een mooie, rustige uitstraling, waar de drie afdelingen 

ieder hun eigen herkenbare plek hebben. 

 

Collegezaalproject in de Cammeleur 

Onderwijs in een collegezaal vereist andere vaardigheden van een docent en van leer-

lingen. Daar waar de docent een boeiend, samenhangend verhaal moet kunnen vertellen 

met minder interactie, moet de leerling zelf aantekeningen maken, hoofd- en bijzaken 

onderscheiden en vanuit zijn eigen notities studeren. Geen gemakkelijke opgave, maar 

zeker wel leerzaam. Het was goed om in de Cammeleur alvast ervaring op te doen. 

 

Schoolexamens en examens 

Tijdens de bouw werken we op het hoofdgebouw gewoon verder, ook tijdens toets- en 

examenweken. We zorgen voor locaties die zo ver mogelijk van de bouwactiviteiten ver-

wijderd zijn, zodat de leerlingen betrekkelijk weinig hiervan merken. Met de aannemer is 

overleg, zodat we waar nodig de bouw op examenmomenten kunnen stilleggen. 

 

Tweede fase sloop 

In de zomervakantie wordt opnieuw een gedeelte afgebroken: de aula, lokaal 005 en 106 

en de kantoren in die vleugel. Gymzaal 3 wordt omgetoverd tot overblijfruimte, waarbij 

ook de kluisjesruimte hiervoor wordt ingericht. De kluisjes worden verplaatst naar de 

gang bij 011, 012. We vragen de leerlingen om tegen die tijd hun kluisje leeg te maken, 

zodat bij het verplaatsen hun eigendommen niet beschadigd kunnen raken.  

In een nog wat kleiner gebouw zal het komend schooljaar passen en meten worden. 

 

Parkeren  

Het parkeerterrein voor de school wordt steeds krapper. De bouw heeft een gedeelte 

nodig, een gedeelte is ingeruimd voor brommers en scooters en het terrein bij het OLC is 

schoolplein. Collega’s en bezoekers moeten voor een deel uitwijken naar parkeergele-

genheid in de buurt. Een troost: het is slechts voor een ruim jaar. 

 

Mozaïeken 

Erfgoedvereniging Heemschut en heemkundekring De Heerlyckheit Dongen hebben een 

speciale uitgaven van De Wazerweijen besteed aan Marius de Leeuw en de mozaïeken aan 

ons hoofdgebouw. Daarin hebben een groot aantal mensen voorstellen gedaan om de 

mozaïeken een nieuwe bestemming te geven. 

Een keuzecommissie heeft de voorstellen bestudeerd op grond van diverse criteria. Afge-

lopen donderdag is de vierde bijeenkomst geweest. De zes geledingen (Heemschut, 

heemkundekring, gemeente, school, leerlingen, nabestaanden) hebben hier hun stem 

kunnen uitbrengen. De voorzitter zal nu samen met de secretaris een advies formuleren 

aan gemeente- en schoolbestuur. Dit zal in de komende maand aangeboden worden. 

Vanuit onze school zijn Jesse Bogaert, Cor Willemse en Helga van der Weele hierbij be-

trokken. 

Webcam 

De aannemer heeft een webcam geplaatst, zodat we de bouw live kunnen volgen via deze 

link. We wensen iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen veel kijkplezier. 
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