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Ze zaten op een bankje, op de plek waar in de 14e eeuw kasteel Marckenburg heeft gestaan. Het hadden 
leerlingen van ons kunnen zijn. Toen ik langs liep kwamen we aan de praat over de bijzondere plek waar ze 
zaten. Eén van de vier wist veel te vertellen over de geschiedenis van het kasteel. Toen ik hem erover 
complimenteerde, zei hij dat hij er een werkstuk over had gemaakt. In coronatijd, voor school. Dat bracht het 
gesprek op volgende week, als de scholen weer open gaan. Ze hadden er wel weer zin in om iedereen weer te 
zien, ook de docenten. Eentje gaf aan het ook wel spannend te vinden, vanwege de kans op besmetting. Het 
was een mooie ontmoeting, gisteravond in de Schalkwijkse velden waar margrieten bloeiden, vogels zongen en 
we in de verte de schoten hoorden vanuit de kersenboomgaarden. 
 
Ik denk dat we die twee kanten (de zin en de spanning) allemaal herkennen als we denken aan volgende week. 
Het is een situatie die nieuw is en die we zo goed mogelijk voorbereiden volgens de richtlijnen van het RIVM en 
de protocollen van het ministerie. En voor de rest zullen we het in de praktijk moeten leren met elkaar. Vanuit 
jullie eigen schoolleiding krijgen jullie alle praktische informatie. In de kerndirectie hebben we samen met de 
arbocommissie en de MR opgeschreven hoe we in onze scholen het onderwijs en het werk verantwoord en zo 
veilig mogelijk organiseren in de anderhalvemeter-school. Dat stuk is als bijlage bijgevoegd. Ik wens jullie een 
goede voorbereiding. Als je je zorgen maakt, aarzel dan niet om met je leidinggevende contact op te nemen. 
Laten we het samen doen, voor onze leerlingen en met aandacht voor elkaar.  
 
Nynke Gerritsma 
 
 
Volgende week starten de scholen weer ‘live’. Half maart sluiten was vreemd, nu weer deels open gaan onder 
heel bijzondere omstandigheden is mogelijk nog vreemder. Spannend ook, zowel voor onze leerlingen en hun 
ouders als voor onze teamleden. Toch zullen we een stap moeten zetten. Het is immers niet alleen voor de tijd 
tot de zomervakantie. We verwachten dat we nog veel langer een abnormale anderhalvemetersamenleving 
zullen hebben. En dan is helemaal op afstand lesgeven geen optie. Dus gaan we starten, bereiden we de start 
zo goed mogelijk voor en vragen we iedereen om rekening te houden met elkaar in het belang van ieders 
gezondheid. 
 
In deze coronatijd mogen we onze examenkandidaten niet vergeten. Volgende week donderdag krijgen zij hun 
cijferlijst uitgereikt en mogen zij de vlag uithangen. Veel wapperende Cambreurvlaggen zijn onze rode 
lichtpuntjes. Hun Cambeurtijd zit erop en geen enkele lichting heeft op onze school op deze manier zijn 
eindpunt bereikt. We verwachten veel geslaagde kandidaten en kunnen dat nu met meer zekerheid zeggen dan 
in andere jaren. Daarna volgen de resultaatverbeteringstoetsen en ook die zullen nog een aantal nieuwe 
geslaagden gaan opleveren is de verwachting. 
 
De diploma-uitreiking vindt plaats in juli. We willen er een bijzondere bijeenkomst van maken, waarbij de 
galajurken en de kostuums van pas kunnen komen, maar een andere chique outfit ook uitstekend geschikt is. In 
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ieder geval komt er een fotomoment, want dat mag je als trotse geslaagde niet missen. We zijn in gesprek met 
de gemeente over wat mag en wat niet en hopen daaruit te komen. 
 
Gisteren hebben onze leerlingen te horen gekregen op welke dag ze in welk lokaal welkom zijn, welke 
fietsenstalling ze moeten gebruiken en welke ingang. Op dinsdag is er een mentoruur, waar we deze instructies 
nog een keer op een rijtje zetten en elkaar eindelijk weer echt kunnen spreken. We weten zeker dat we daar 
allemaal behoefte aan hebben. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 

 
 
 

 

donderdag 28 mei 
- Accolade 
maandag 1 juni 
- 2de Pinksterdag 
dinsdag 2 juni 
- leerlingen weer naar school, mentorcontact 
- 20.00 oudervereniging 
woensdag 3 juni 
- start lessen in drie groepen 

 

 
Mevrouw Gül Kücük heeft zich helaas ziek moeten melden. We wensen haar sterkte. 

-   
 

 
Start lessen na 1 juni 
Voor alle ouders en leerlingen met uitzondering van de examenkandidaten en hun ouders 
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 

 

AGENDA 

UIT DE AFDELINGEN 

PERSONELE ZAKEN 
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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. 
 

  
 
De leerlingen laten we dus in drie groepen naar school komen, elke klas is opgesplitst in groep A, B en C. Dit 
schema is gisteren 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. De mentorgesprekken zijn eveneens in 
drie groepen ingedeeld: groep A komt om 09.00 uur, groep B om 11.00 uur en groep C om 13.00 uur. 
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 
mentorgesprek 
09.00 uur 

B 
mentorgesprek 

11.00 uur 

C  
mentorgesprek 

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  
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  donderdag 
18 

juni 
C A B  

  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 
mentorgesprek 

09.00 uur 

B 
mentorgesprek 

11.00 uur 

C  
mentorgesprek 

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 
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nieuwe schooljaar. Het zou immers zo maar kunnen dat we in augustus nog steeds in een 
anderhalvemetersamenleving onze weg moeten zoeken. 
 
Opvang kwetsbare leerlingen 
Voor alle ouders en leerlingen die het betreft 
We hebben besloten om de kwetsbare jongeren en de leerlingen met ouders die beiden een vitaal beroep 
hebben op te vangen op de locatie van hun eigen gebouw. 
Dat doen we op dezelfde dagen als nu, maar wel van 10.30 uur tot 14.30 uur. Dit i.v.m. andere pauzetijden 
door de verkorte lesuren. 
De leerlingen wonen hun fysieke lessen bij volgens hun rooster. Wanneer ze digitale lessen hebben zijn ze op 
school op maandag, woensdag en/of vrijdag tussen 10.30 uur en 14.30 uur. Daar volgen ze de digitale lessen of 
werken ze aan opdrachten/ huiswerk. Het is mogelijk dat leerlingen die ver van school wonen een deel van 
bepaalde lessen kunnen gaan missen, omdat ze van huis onderweg naar school zijn of van school naar huis. We 
vermoeden dat dit slechts zelden speelt.  
Op gebouw A gaan deze leerlingen naar het OLC.  
Op gebouw B gaan ze naar lokaal B17.  
Op gebouw C gaan ze naar de Bolk. 
 
Kluisjes examenleerlingen 
Voor alle ouders en leerlingen van vmbo4, mavo4, havo5 en vwo6 
De examenleerlingen hebben als het goed is hun kluisje al leeggemaakt en de twee kluissleuteltjes bij de 
conciërge van het eigen gebouw afgegeven. De kluisjes worden schoongemaakt en gereed gemaakt voor de 
nieuwe brugklassers. Leerlingen die hun kluissleutels niet inleveren voor 5 juni, krijgen een rekening van €20,- 
daar we deze kluisjes van een nieuw slot moeten voorzien. 
 

Kluisjes op A 
De nieuwbouw gaat in rasse schreden verder. We gaan in de grote vakantie afscheid nemen van o.a. de aula, 
dus hebben we een nieuwe overblijfruimte nodig. Dit wordt Ag3 in combinatie met de huidige kluisjesruimte. 
Daarom zijn de kluisjes verplaatst.  
Deze zijn echter nog niet allemaal leeg. En hoe weet je nu wat jouw kluisje is? 
Controleer op het zakje van de resevesleutel welk nummer jouw kluisje heeft voordat je naar school komt. Met 
het verplaatsen van de kluisjes is zoveel mogelijk rekening gehouden met de volgorde van de kluisnummers. 
Zoek dan op een rustig moment jouw kluisje op en maak het leeg.  
Zorg ervoor dat je kluisje leeg is op de laatste dag van de toetsweek, dan hebben wij tijd om ze voor de start 
weer in orde te brengen. Dankjewel. 

 
Tijdspad schoolexamens 
Vmbo: 
• 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. 
 

 

VOOR DE EINDEXAMENKANDIDATEN 



      Nieuwsbrief Accolade Cambreur College  28 mei 2020 

Mavo, havo ,vwo: 
• 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. 
 

4 juni feestelijke uitslagdag 
Op 4 juni ontvangen we alle leerlingen vanaf 15.00 uur in groepen op de drie gebouwen. De afdelingsleiders 
maken met hun mentoren een indeling. De leerlingen krijgen hun officiële voorlopige cijferlijst, ontvangen een 
vlag en we maken foto’s van onze geslaagde leerlingen, zodat we deze lichting in het zonnetje kunnen zetten in 
de weekbladen. We verheugen ons erop jullie te zien en ondanks weinig examenstress toch de blijdschap te 
zien dat je deze periode met succes hebt afgerond. 

 
 

 

Overgaan of doubleren, hoe verloopt dat in coronatijd? 
Voor alle ouders en leerlingen met uitzondering van de examenkandidaten 
Ons bestuur OMO heeft met de GMR een richtlijn uitgewerkt, wij hebben dit bevorderingsbeleid verder 
uitgewerkt en ons voorstel is op 19 mei door de MR goedgekeurd. We brengen u graag hiervan tijdig op de 
hoogte. 
 
Net als in een normaal schooljaar maken we op het einde van het jaar een overzicht per leerling met eindcijfers 
op één decimaal. We hanteren onze normale overgangsnormen om te bepalen welke leerlingen op grond van 
deze cijfers over zijn. De leerlingen die in de bespreking komen of doubleren worden dit jaar allemaal 
besproken. Geen enkele leerling blijft dus zonder bespreking zitten. De mentor bereidt deze bespreking voor 
samen met de afdelingsleider, waarbij de vakdocenten voor de input zorgt. Mocht u als ouder menen dat er 
andere bijzonder omstandigheden zijn die de mentor moet weten en van invloed kunnen zijn op onze 
bespreking, dan vragen we u dit uiterlijk 30 juni aan ons door te geven. Samen met minimaal twee 
vakdocenten bepalen de mentor en de afdelingsleider of een leerling met succes de stap kan zetten naar een 
volgend leerjaar of niet.  
Criteria daarbij zijn: 

o Stand van zaken m.b.t. behaalde cijfers half maart 
o Stand van zaken m.b.t. behaalde cijfers einde schooljaar 
o Inzet en werkhouding in de coronatijd 
o Loopbaan van de leerling tot nu toe 
o Leeftijd van de leerling in relatie tot zijn klasgenoten 
o Persoonlijke omstandigheden (indien van belang) 
o Wens van de leerlingen (indien bekend) 

Wezenlijk hierbij is het belang van de leerling als individu, maar ook van de leerlingen met wie hij volgend jaar 

zijn weg vervolgt. 

Daarop wordt ons dringend advies aan leerling en ouders geformuleerd door de mentor met de argumenten 
vanuit de vergadering. Leerling en ouders kunnen in gesprek gaan over dit dringend advies met mentor en 

ALGEMEEN NIEUWS 

http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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eventueel afdelingsleider. Het initiatief hiertoe ligt bij de ouders. Dit geldt zowel voor leerlingen die over zijn 
tegen de zin van leerling/ouders in als voor leerlingen die moeten doubleren/afstromen in onze ogen. Een kort 
verslag van dit gesprek wordt in Magister vastgelegd. 
Komen beide partijen in dit gesprek niet tot overeenstemming, dan is een gesprek met de directie de volgende 
stap. Een kort verslag van dit gesprek wordt in Magister vastgelegd. 
Hierop kan nog een gesprek volgen met de rector als eerdere gesprekken niet het gewenste resultaat 
opleveren. Een kort verslag van dit gesprek wordt in Magister vastgelegd. 
Als ouders tegen het dringend advies van de vergadering ingaan wordt dit schriftelijk vastgelegd. 
 
Wijziging overgangsnormen voor tweetalige leerlingen 
Voor alle TTO-leerlingen en hun ouders 
Op 19 mei heeft de MR ingestemd met de overgangsnormen voor het schooljaar 2020-2021.  
De huidige overgangsnormen blijven onveranderd, behalve voor het tweetalig onderwijs (TTO). De MR heeft 
ermee ingestemd dat in alle klassen TTO een leerling in bespreking wordt genomen over de overgang wanneer 
die leerling voor het vak Engels lager scoort dan een 6,0. Het gaat hierbijom het vak Engels, niet om English IB. 
Deze aangepaste regeling geldt vanaf volgend schooljaar. 
 
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 van drie 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 hebben een schema gemaakta 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.  

 Wij geven een inleverbewijs af. 

 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. Iddink adviseert om twee foto’s te nemen van de stapel boeken, één van de stapel 
met zichtbare boekenruggen, één van de verpakte stapel boekem met label. Deze kunnen samen later als 
bewijs worden opgevoerd. 
 
Bijgaand het inleverschema voor 6 tot en met 8 juli. 

     

maandag 6 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 7 juli       

09.00-09.30 uur ma2b ma2c     
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09.45-10.15 uur ma3a ma3b     

10.30-11.15 uur ma3c ma4a     

11.30-12.00 uur ma4b ma4c     

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 8 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. 
 
Vragenlijst voor leerlingen “na 8 weken afstandsonderwijs” 
Voor alle leerlingen en hun ouders  
Alle leerlingen krijgen deze week via itslearning een uitnodiging om, eventueel samen met de ouders, een 
vragenlijst in te vullen over hun ervaringen m.b.t. het afstandsonderwijs, het thuis leren, over de toetsing, over 
hun voortgang en hun verwachtingen van het weer naar school gaan. 
Op deze manier krijgen we inzicht hoe onze leerlingen de afgelopen coronaweken met school op afstand 
hebben ervaren. Wat ging er goed, wat kunnen we blijven doen, wat moet beter of anders? 
Jullie input helpt om een goed beeld te krijgen en aanpassingen te doen waar nodig en complimenten uit te 
delen waar dat kan. 
 
Voor iedereen een opkikkertje 
Deze week werd een grote tas met opkikkertjes aangeboden aan rector Nynke Gerritsma. Intussen zijn de 
kleine, mooie pakketjes voor al onze teamleden in de postvakken gelegd, zodat zij deze komende week bij de 
start van het onderwijs gaan vinden. 
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Stichting Opkikkertje verzorgt deze lieve cadeautjes in 
coronatijd. Een initiatief van een aantal vrijwilligers die 
dagelijks wel 500 kikkers en labels uitsnijden en bezorgen 
bij o.a. de bewoners van de Volckaert, aan zorgpersoneel, 
aan horecagelegenheden, aan winkel- en 
supermarktpersoneel, aan ouderen in Dongen en  
’s Gravenmoer. 
Op 8 mei stond de teller al op 4543 opkikkertjes. 
Ons Cambreur College heeft er op 25 mei 165 stuks 
mogen ontvangen uit handen van Mia van der Aa. 
We danken Stichting Opkikkertje voor dit mooie gebaar. 
Het wordt zeer gewaardeerd. 
 

  
Laptops ook voor de bovenbouwleerlingen 
Voor alle ouders en leerlingen van klas 3 en hoger 
Het is zeer wel mogelijk dat we volgend schooljaar in en aangepaste vorm les moeten blijven geven. De 
noodzaak om deels digitaal te werken is daarom groot. De invoering van een eigen device groeit langzaam de 
school in, volgend jaar heeft klas 1 tot en met 3 een gehuurde laptop. 
Wij stellen ons de vraag of we deze invoering niet moeten versnellen. 
We hebben daarom bij de RentCompany aangegeven dat de leerlingen die volgend jaar in havo-4, in vwo-4 en 
in vwo-5 zitten de mogelijkheid krijgen om via de RentCompany een laptop te huren. We willen en kunnen dit 
nu niet ineens verplichten. Ook willen we toestaan dat leerlingen hun eigen laptop mee naar school nemen. 
Wel moeten we hierbij vermelden dat er service vanuit de RentCompany en vanuit onze ICT-afdeling geleverd 
kan worden voor laptops van de RentCompany (dit is namelijk inbegrepen in de huurprijs), echter niet voor een 
zelf gekochte device. 
Examenleerlingen kunnen geen laptop van de RentCompany huren, de periode dat zij de laptop gebruiken is 
hiervoor te kort. Wel kunnen zij via de RentCompany een laptop kopen, maar dat kan ook bij ieder ander 
bedrijf. Ook voor deze leerlingen geldt dat ze hun eigen laptop mee naar school mogen nemen, mocht dit 
volgend jaar het prettigst werken. 
In de volgende Accolade zullen we de huurvoorwaarden toevoegen. We wilden u dit alvast laten weten, zodat 
u hierover al kunt nadenken samen met uw zoon of dochter. 
 
   

 
 
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/

