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Het einde van het leerlinglozetijdperk hier op onze gebouwen nadert. Was het in maart vreemd om 
ineens met een handvol mensen hier aan het werk te zijn, zo zal het ook weer wennen zijn om vanaf 2 
juni weer leerlingen en collega’s te ontmoeten, zij het met de nodige aanpassingen. En spannend is het 
ook. Want wat doet dit met de verspreiding van het virus? En hoe houden onze leerlingen zich aan de 
strikte anderhalve meter? Toch overheerst opluchting dat we weer contact kunnen hebben, elkaar weer 
echt kunnen zien en kunnen spreken.  
 
We willen graag – zoals ook gisteren benadrukt is in de persconferentie – alle leerlingen op school 
ontvangen, maar niet allemaal tegelijk. We zijn in de afgelopen paar weken een plan aan het uitwerken, 
hebben dit in het team en in enkele klankbordgroepen gelanceerd en dit is gisteren aan de 
medezeggenschapsraad voorgelegd. Maandag wordt het plan in de kerndirectie besproken en komt het 
tot een besluit. We willen het plan wel nu al met u delen, zodat onze leerlingen en onze ouders weten 
welke kant het uitgaat. 
 
Deze en volgende week werken we ook onze plannen uit m.b.t. 4 juni, de nationale uitslagdag en voor 
de diploma-uitreikingen. Er wordt heel wat van onze creatieve hersenhelft verlangd!! En hierbij hebben 
we de hulp en de medewerking van velen nodig. Even geduld dus nog. 
 
Zaterdag stond in een interview met Jan Terlouw een mooie overweging die we u niet willen onthouden 
en die heel goed past bij onze Cambreurvisie. 
“Ik ben politiek heel erg opgevoed met de Franse Revolutie, vrijheid van meningsuiting individualiteit, 
ontwikkeling van mensen, en daar geloof ik nog steeds heel erg in. Maar toch nuanceer ik het de laatste 
tijd ook wel. Want individualisme leidt ook tot vrijblijvendheid, tot eenzaamheid. Uiteindelijk gaat het 
om die sense of belonging, dat zorgt voor liefde en een enorme kracht. En dat geldt ook voor de 
samenleving. Dus laten we deze tijd gebruiken om dat gevoel te verstevigen. Want hoe meer mensen 
zich erbij voelen horen, hoe groter de kracht om er gezamenlijk iets moois van te maken.”  
 
Persoonlijke ontwikkeling, zeker belangrijk, maar erbij horen, rekening houden met anderen en samen 
optrekken is uiteindelijk waardevoller en belangrijker.  
 
We wensen u allemaal een goed hemelvaartweekend en hopen dat iedereen gezond door deze tijd 
komt. 
 
René Hermans  
Helga van der Weele 
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donderdag 21 en vrijdag 22 mei 
- Hemelvaartweekend 
zaterdag 23 mei 
- einde Ramadan 
zondag 24 mei 
- suikerfeest 
donderdag 28 mei 
- Accolade 
maandag 1 juni 
- 2de Pinksterdag 
dinsdag 2 juni 
- leerlingen weer naar school 
- 20.00 oudervereniging 

 
 

Geen nieuwe mededelingen deze week. 
 

-   
 

 
 
Start lessen na 1 juni 
We willen graag het gewone lesrooster aanhouden, waarbij we wel de lesduur verkorten tot 40 minuten en de 
twee pauzes terugbrengen naar 20 minuten. Daarmee wordt de lesdag in een lokaal acceptabel in lengte voor 
met name de leerlingen. 

lestijden (40 min) 

lesuur starttijd 

1 8.30 

2 9.10 

3 9.50 

pauze 10.30 

4 10.50 

5 11.30 

6 12.10 

pauze 12.50 

7 13.10 

8 13.50 

9 14.30 

 
Onze conciërges hebben de lokalen nu zo ingericht dat er een beperkt aantal leerlingen plaats kunnen nemen. 
Dat betekent wel dat we iedere klas moeten opdelen in drieën. 
 

AGENDA 

UIT DE AFDELINGEN 

PERSONELE ZAKEN 
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De leerlingen laten we dus in drie groepen naar school komen, elke klas is opgesplitst in groep A, B en C. Dit 
schema wordt via itslearning door de afdelingsleiders verspreid. De indeling is door het roosterprogramma 
gemaakt en u kunt zich voorstellen dat we hier in een tijd waarin we zoveel moeten regelen niet over in 
discussie gaan. Ook de clusterklassen zijn zo ingedeeld dat het maximaal aantal leerlingen niet overschreden 
wordt.  
 
Op 2 juni starten we met mentorgesprekken, op 3 juni met de lessen. Op 2 juli sluiten we ook weer af met 
mentorgesprekken, althans voor de onderbouwleerlingen. De bovenbouwleerlingen sluiten af met een 
toetsweek.  
We vinden dit contact met de mentor een belangrijke eerste stap, bovendien krijgt iedere groep dan evenveel 
echte lesdagen op school. 
 

week 
23 

dinsdag 
2 

juni 

A 
mentorgespre

k 09.00 uur 

B 
mentorgespr
ek 11.00 uur 

C  
mentorgespre

k 13.00 uur 

 

       

   SCHOOL online online  

  woensdag 
3 

juni 
A B C   

  donderdag 
4 

juni 
B C A  

  vrijdag 
5 

juni 
C A B  

week 
24 

maandag 
8 

juni 
A B C   

  dinsdag 
9 

juni 
B C A  

  woensdag 
10 

juni 
C A B  

  donderdag 
11 

juni 
A B C   

  vrijdag 
12 

juni 
B C A  

week 
25 

maandag 
15 

juni 
C A B  

  dinsdag 
16 

juni 
A B C   

  woensdag 
17 

juni 
B C A  

  donderdag 
18 

juni 
C A B  
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  vrijdag 
19 

juni 
A B C   

week 
26 

maandag 
22 

juni 
B C A  

  dinsdag 
23 

juni 
C A B  

  woensdag 
24 

juni 
A B C  

toetsweek  
vmbo 3 
mavo 3    
havo 4    
vwo 4      
vwo 5 

  donderdag 
25 

juni 
B C A 

  vrijdag 
26 

juni 
C A B 

week 
27 

maandag 
29 

juni 
A B C  

  dinsdag 
30 

juni 
B C A 

  woensdag 
1 

juli 
C A B 

      

 donderdag 
2 

juli 

A 
mentorgespre

k 09.00 uur 

B 
mentorgespr
ek 11.00 uur 

C  
mentorgespre

k 13.00 uur 

 
Terwijl groep A op school is, volgen groep B en C de lessen via Zoom. Dit geldt dan voor het eerste gedeelte van 
de les, waarin uitleg en instructie gegeven wordt en nieuwe opdrachten worden verstrekt. De leerlingen die 
thuis zijn gaan daarna thuis zelf verder, de docent heeft in de klas de tijd om met de leerlingen voor zijn neus te 
werken, hun feedback te geven en met hen over de stof en hun vorderingen te spreken.  
 
De leerlingen verblijven op de lesdag op school in een vast lokaal (stamlokaal), de docenten zullen zich 
verplaatsen van lokaal naar lokaal. Uitzondering hierop zijn een aantal vakken die in een praktijklokaal moeten 
plaatsvinden. Een andere uitzondering hierop zijn de clustervakken waarbij er zowel leerlingen uit groep A, B 
als C in een lokaal terechtkomen. De groepen in de bovenbouw zijn zo samengesteld dat ook de clustergroepen 
het maximaal aantal leerlingen per lokaal niet overstijgt. Dit alles zal in het rooster terug te vinden zijn. Hun 
stamlokalen liggen in dezelfde vleugel, zodat zij niet zo ver hoeven te lopen bij een leswisseling. 
 
Leerlingen met tussenuren mogen het lokaal niet verlaten en blijven in het stamlokaal. Ook tijdens pauzes 
blijven de leerlingen in het stamlokaal, de catering zal gesloten blijven.  
Leerlingen mogen alleen onder lestijd naar het toilet, een voor een, en niet in de pauzes.  
 
We gaan werken met verschillende ingangen, verschillende plaatsen om de fiets te parkeren en mogelijk 
verschillende aankomst- en vertrektijden. Hier volgt volgende week meer informatie over.  
 
Uiteraard is er ook gedacht aan hygiënemaatregelen zoals handgel, schoonmaakmiddel per lokaal en extra 
schoonmaak bij de toiletgroepen. Wij vragen al onze leerlingen bij binnenkomst de handgel te gebruiken en na 
een lesdag de tafel en stoel in het lokaal zelf schoon te maken.  
 
Zowel leerlingen als personeel vragen we om de bewegingen in het schoolgebouw zo beperkt mogelijk te 
houden en te allen tijde afstand te bewaren.  
Ouders en andere bezoekers zijn vooralsnog niet welkom in het gebouw.  
 

We proberen vooraf alles zo goed mogelijk te regelen, maar zullen in de praktijk vast zaken tegenkomen die 
beter kunnen of anders moeten. Ook onze besluiten zijn niet in beton gegoten. We leren tijdens het werken en 
stellen bij waar nodig en mogelijk. Tegelijkertijd is deze periode een mooie vingeroefening voor de start van het 
nieuwe schooljaar. Het zou immers zo maar kunnen dat we in augustus nog steeds in een 
anderhalvemetersamenleving onze weg moeten zoeken. 
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Volgende week zijn we weer een stap verder en praten we u bij. 
 
Kwetsbare leerlingen en leerlingen van ouders in vitale beroepen 
Het aanbod voor de leerlingen die nu al op school aanwezig zijn blijft gehandhaafd. We denken aan een kleine 
aanpassing in de tijd, zodat dit beter past in het nieuwe dagritme. De uitwerking hiervan volgt. 

 

Tijdspad schoolexamens 
Vmbo: 
• 20 mei voor 08.00 uur cijfers herkansingen invoeren  
• Week 22 (25 t/m 29 mei):  controle eindcijfers door leerlingen, examenlijsten afdrukken 
• Woensdag 3 juni: vaststellingsvergadering (15.00 uur)  
• Donderdag 4 juni: uitslag wordt bekend gemaakt aan leerlingen en ouders  
• Vrijdag 5 juni: leerlingen geven aan welke resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets) zij willen maken.  

o Vmbo-leerlingen mogen twee theorievakken en een praktijkvak herkansen. 
o De RV-toets levert 50% van het cijfer op, de andere 50 % is het SE-cijfer van het vak. 
o Het beste resultaat geldt. 
o Leerlingen die hun cijfer willen verbeteren hebben ook recht op een RV-toets. 

• Van 8 tot en met 12 juni zijn examinatoren beschikbaar om examenleerlingen te begeleiden. 
• De RV-toetsen worden gepland in week 25 (van 15 tot en met 19 juni). 
• De cijfers worden op 24 juni in magister ingevoerd voor 15.00 uur. 
• Op 25 juni is de definitieve uitslag bekend. Leerlingen worden voor 12.00 uur hiervan op de hoogte ge-

bracht. 
• Vrijdag 26 juni: Met de gezakte leerlingen worden er gesprekken gevoerd over het vervolg (Cambreur, vavo, 

elders). Dit wordt zoals te doen gebruikelijk opgepakt door afdelingsleider/directie en decaan. 
 
Mavo, havo ,vwo: 
• 14 tot en met 20 mei: herkansingen schoolexamens  
• 28 mei voor 08.00 uur cijfers herkansingen invoeren 
• 29 mei controle eindcijfers door leerlingen 
• 2 juni examenlijsten beschikbaar voor SL 
• 3 juni: vaststellingsvergadering (15.00 uur mavo, havo en daarna vwo) 
• Donderdag 4 juni: uitslag wordt bekend gemaakt aan leerlingen en ouders 
• Vrijdag 5 juni: leerlingen geven aan welke resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets) zij willen maken.  

o Mavo-, havo- en vwo-leerlingen mogen twee vakken herkansen. 
o De RV-toets levert 50% van het cijfer op, de andere 50 % is het SE-cijfer van het vak. 
o Het beste resultaat geldt. 
o Leerlingen die hun cijfer willen verbeteren hebben ook recht op een RV-toets. 

• Van 8 tot en met 12 juni zijn examinatoren beschikbaar om examenleerlingen te begeleiden. 
• De RV-toetsen worden gepland in week 25 (van 15 tot en met 19 juni). 
• De cijfers worden op 24 juni in magister ingevoerd voor 15.00 uur. 
• Op 25 juni is de definitieve uitslag bekend. Leerlingen worden voor 12.00 uur hiervan op de hoogte ge-

bracht. 
• Vrijdag 26 juni: Met de gezakte leerlingen worden er gesprekken gevoerd over het vervolg (Cambreur, vavo, 

elders). Dit wordt zoals te doen gebruikelijk opgepakt door afdelingsleider/directie en decaan. 
 
Diplomaregister 
Na een zeer bewogen en bijzonder examenjaar hopen we je binnenkort te mogen feliciteren met je behaalde 
diploma. Dit is voor de toekomst een zeer waardevol document. Wij willen je dan ook wijzen op het volgende: 
Bij je diploma ontvang je straks één kopie van de cijferlijst en het diploma, deze zijn door de school 
gewaarmerkt. Je kunt deze kopie gebruiken om bij je vervolgopleiding af te geven. Voortaan kun je zelf 
kosteloos een digitaal uittreksel van de diplomagegevens downloaden wanneer je deze nodig hebt. Dit digitale 
uittreksel heeft dezelfde waarde als een papieren gewaarmerkte kopie. Meer informatie kun je hier hier 
vinden. 
 

VOOR DE EINDEXAMENKANDIDATEN 

https://www.duo.nl/diplomaregister/
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Vervoer naar school 
Bij de herstart van het onderwijs op school blijft het zaak dat het openbaar vervoer zoveel mogelijk vermeden 
moet worden. Het kabinet roept dus leerlingen op om te voet of met de fiets naar school te komen. Voor die 
leerlingen voor wie dit niet mogelijk is, vraagt de overheid aan ouders/verzorgers om hun zoon of dochter te 
brengen.  
Dit zal niet in alle gevallen mogelijk zijn. Aan ons dus de opgave om te inventariseren voor welke leerlingen dit 
op onze school geldt. Aan u als ouder/verzorger dus de vraag om aan ons door te geven als het vervoer van uw 
kind naar school een probleem oplevert. U kunt daarvoor een e-mail sturen aan 
secretariaat@cambreurcollege.nl. We zouden graag de naam en de klas van uw kind willen hebben en de 
reden, waarom het vervoer een probleem oplevert. Dan gaan wij kijken welke oplossing we kunnen vinden. 
Graag dit voor 27 mei aan ons laten weten. 
 
Inleveren boeken Iddink einde schooljaar 
Voor alle leerlingen en ouder(s) verzorger(s) 
Dit jaar is er in deze coronatijd geen centrale inleverdag. 
Iddink heeft een alternatief uitgewerkt. 
Zij leveren rolcontainers die voor een periode vandrie dagen in de school worden geplaatst.  

 De leerlingen ontvangen hun inleverformulier met daarop vermeld de aangepaste instructies en de boeken 
die ze moeten inleveren. 

 De leerlingen verpakken de boeken met hun inleverformulier in een plastic tas en leggen deze in de 
rolcontainer.  

 Wij maken een schema op welk moment welke klas verwacht wordt, waarbij we het inleveren nu over drie 
dagen spreiden om grote groepen leerlingen in de school te vermijden.  

 Het schema wordt in de volgende Accolade gepubliceerd. 

 Iddink haalt de rolcontainers op en scannen en verwerken de boeken op de productielocatie. 
 
Dit houdt in dat er geen moment van vaststelling is samen met de leerling.  
Wij vragen daarom van de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) om met zorg het retourpakket in te pakken om 
problemen te voorkomen. 
Bijgaand het inleverschema voor 1 tot en met 3 juli. 

  

maandag 1 juli  

09.00-09.30 uur bba1 bkb1  

09.45-10.15 uur kbc1 kmd1  

10.30-11.15 uur bba2 bkb2  

11.30-12.00 uur kbc2 bba3  

12.15-12.45 uur kbb3 kbc3  

13.00-13.30 uur kbd3 bba4  

13.45-14.15 uur kbb4 kbc4  

14.30-15.00 uur ma1a ma1b  

15.15-15.45 uur mh1c ma2a  

    

dinsdag 2 juli    

09.00-09.30 uur ma2b ma2c  

09.45-10.15 uur ma3a ma3b  

10.30-11.15 uur ma3c ma4a  

11.30-12.00 uur ma4b ma4c  

ALGEMEEN NIEUWS 

mailto:secretariaat@cambreurcollege.nl
http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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12.15-12.45 uur ha1a ha1b  

13.00-13.30 uur Thv1c ha2a  

13.45-14.15 uur ha2b ha2c  

14.30-15.00 uur Tha2d ha3a  

15.15-15.45 uur ha3b Tha3c  

16.00-16.30 uur ha4a ha4b  

    

woensdag 3 juli    

09.00-09.30 uur ha4c Tha4d  

09.45-10.15 uur ha5a ha5b  

10.30-11.15 uur ha5c Tha5d  

11.30-12.00 uur vw1a Tvw1b  

12.15-12.45 uur vw2a Tvw2b  

13.00-13.30 uur vw3a Tvw3b  

13.45-14.15 uur vw4a Tvw4b  

14.30-15.00 uur vw5a Tvw5b  

15.15-15.45 uur vw6a Tvw6b  
 
PTA-klassen 
Voor alle leerlingen en ouders van vmbo en mavo-3, voor havo en vwo-4 en voor vwo-5 
Alle aandacht is een tijdlang uitgegaan naar de examenklassen en dat was ook nodig. Tegelijkertijd stellen 
leerlingen en ouders uit de voorexamenklassen ons vragen over het verloop van hun schooljaar. Zij werken 
immers ook al aan hun schoolexamen en ook voor hen verloopt dit anders dan normaal. 
Welke aanpassingen komen er voor hen? Welke plannen hebben we? 
- Het PTA wordt ook voor deze klassen op bepaalde punten aangepast (beperken tot de kern, wisselen van 

onderwerpen, herhalingen eruit halen, vorm van de toetsing aanpassen). Het initiatief ligt bij de   
examinatoren, de controle hierop bij de MR. 

- De weging van de laatste twee periodes kan aangepast worden. 
- We stellen voor om twee herkansingen in te voeren in week 2 van het nieuwe schooljaar om deze 

leerlingen twee extra kansen te geven. 
Vooralsnog gaan we uit van een normaal PTA volgend jaar en van gewone exameneisen. Of hier landelijk nog 
andere afspraken over gemaakt worden, is ons niet bekend. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 

Mevrouw Marieke Vromans gaat per 25 mei met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door mevrouw 
Wiesje Neerhoff. 
We wensen Marieke Vromans een goede kraamtijd en hopen dat Wiesje Neerhoff snel haar weg kan vinden op 
onze school. 
 
Informatie vanuit Medische Dienst Libra Revalidatie en Audiologie 
We wilen deze informatie graag met u delen. 
 
Bij kinderen verloopt een besmetting met het coronavirus over het algemeen mild. Het milde beloop komt 
waarschijnlijk doordat de ontstekingscascade die bij volwassenen tot uiteindelijke ernstige longproblemen 
leidt, nog niet “werkt” bij kinderen (pas vanaf/na de puberteit).  
 
Beloop bij kinderen met diabetes 1, stofwisselingsziekten, epilepsie:  
• Bij een kind met bovenstaande diagnoses lijkt een infectie met het coronavirus niet ernstiger te verlopen dan 
bij gezonde kinderen; wel kan een infectie tot ‘ontregeling’ leiden die dient te worden voorkomen/behandeld.  
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Beloop bij kwetsbare kinderen, zoals kinderen met (zeer) ernstige meervoudige problematiek, kinderen met 
syndromen, kinderen met spierziekten, kinderen met neurologische ziekten of met andere chronische 
ziekten  
• Bij een ‘kwetsbaar’ kind lijkt een infectie met het coronavirus niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde 
kinderen. Indien een ‘kwetsbaar’ kind niet ernstig ziek wordt door andere virussen zal dit waarschijnlijk ook 
niet zo zijn door het coronavirus. NB: indien een “kwetsbaar” kind wel ernstig ziek wordt door andere virussen 
kan het ook door het coronavirus ernstig ziek worden.  
 
Beloop bij kinderen met obesitas  
• Bij een kind of adolescent (vanaf 16 jaar) met obesitas (BMI meer dan 40) verloopt een infectie met het 
coronavirus mogelijk ernstiger dan bij kinderen zonder obesitas; met name als sprake is van bijkomende 
obesitas gerelateerde aandoeningen zoals type 2 diabetes mellitus.  
 
 
 
 
 
Webinar studiefinanciering aanvragen: hoe werkt het? 
Voor eindexamenleerlingen en hun ouders 
Op dinsdag 2 juni organiseert DUO het webinar "Studiefinanciering aanvragen: hoe werkt het? De praktische 
zaken".  
De live uitzending van dit webinar begint om 19.30 uur. In de uitzending worden praktische zaken behandeld 
waar aankomend studenten mee te maken krijgen.  
Op de site www.duo.nl onder het kopje Studiefinanciering: hoe werkt het? kunnen ouders en studenten zich 
aanmelden voor dit webinar. Ook kunnen ze hier oude webinars bekijken.    

 
 
 
 
Nieuwsberichten en fotoalbum 
En nog meer leuke berichten zijn te lezen op onze site. Klik hier voor de nieuwste foto’s op onze site. 

VANUIT DE DECANEN 

NIEUW OP ONZE WEBSITE 

http://www.duo.nl/
https://www.duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het-deel-2.jsp
http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
https://www.cambreurcollege.nl/fotogallerij/

