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Er is weer bedrijvigheid in de school, er zijn weer leerlingen, er zijn weer veel meer collega's. We dansen om 
elkaar heen om voldoende ruimte voor ieder te waarborgen. We zien geen leerlingen die elkaar om de hals 
vliegen, ook zij houden - niet altijd anderhalve meter - maar wel afstand. Dinsdag zijn de eerste lessen 
begonnen, live met driekwart op zoom. Weer wat meer structuur, een dagritme, bijna terug naar het 
basisrooster, maar wel in A-, B- en C-groepen. Natuurlijk is het nog zoeken, werkt de combinatie van live en 
zoom niet altijd naar wens, zijn er collega’s die niet kunnen starten en vanuit thuis moeten blijven werken. 
Maar we leren iedere dag bij. We zijn in ieder geval blij dat we weer wat meer school zijn en weer leerlingen in 
het echt zien. 
 
De PTA-leerlingen van de voorexamenjaren zijn dinsdag begonnen met een enorme inhaalactie. Wat hierna 
rest zijn de toetsen uit de toetsweek met een aangepast PTA.  
 
Gisteren hebben we de lijsten van de examenkandidaten besproken en vastgesteld wie de vlag al uit mag 
hangen en wie nog door middel van twee resultaatverbeteringstoetsen het fel begeerde diploma in de wacht 
kan slepen. We feliciteren onze geslaagden van harte! 
 
We zijn super trots op onze examenkandidaten die met door corona verstoorde laatste lesweken hun 
schoolexamens hebben moeten afronden, die op afstand les kregen, die zonder centraal examen plotseling een 
eindresultaat neer moesten zetten en eindeloos geduld moesten hebben tot er vanuit de overheid en daarna 
vanuit ons duidelijkheid over allerlei zaken kwam. 
 
Vrijdag willen we voor 12.00 uur van iedereen die een resultaatverbeteringstoets wil doen de aanmelding 
binnen hebben, zodat we een totaallijst kunnen maken en een passend rooster. Niet alleen de gezakte 
leerlingen nodigen we uit om deze twee kansen te pakken, dat geldt ook voor alle andere leerlingen die een 
beter resultaat willen neerzetten op hun eindlijst of net toch een cum laude willen bereiken.  
Het maken van een RV-toets is veel en secuur werk. We gaan ervan uit dat ieder die zich hiervoor aanmeldt ook 
echt serieus werk maakt van de voorbereiding hierop. 
 
262 leerlingen krijgen vanmiddag hun cijferlijst van hun mentor. 94% dus. Dat is voor dit alternatieve eerste 
tijdvak een super resultaat. Gefeliciteerd leerlingen, gefeliciteerd ouders. Dit is positief nieuws in een 
bijzondere tijd. Dus laat Dongen en omgeving door middel van de Camabreurvlag zien dat er inderdaad iets te 
vieren valt! 
 
We wensen alle andere leerlingen en hun docenten een goede eerste lesweek, we houden een vinger aan de 
pols en horen graag waar er nog zaken te verbeteren zijn onder de gegeven omstandigheden. De enquête die 
onder de leerlingen is uitgezet kan hierbij van nut zijn. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 
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Uitslag examens 2020 tot nu toe 

Afdeling 
aantal 

leerlingen 

aantal 

geslaagden 
in procenten afgewezen 

bb 
21 21 100% 0 

kb 
45 40 89% 5 

mavo 85 80 94% 5 

havo 97 91 94% 6 

vwo 
32 30 94% 2 

 
 

 

donderdag 4 juni 
-  Accolade 
- uitslag eindexamens, uitreiking cijferlijsten aan examenkandidaten 
 Vmbo: 16.00 uur per klas in lokaal 7 en 8 
 Mavo: per klas in gymzaal op C: 15.00 uur ma3a, 15.45 uur ma3b en 16.30 uur ma3c 
 Havo: 16.00 uur iedereen tegelijk naar school, per mentor naar een lokaal 
 Vwo: 16.00 uur 
donderdag 11 juni 
- Accolade 
maandag 15 t/m vrijdag 19 juni  
- RV-toetsen worden afgenomen 
maandag 15 juni 
- 15.15 PMR (CC) 
- kennismakingsavond nieuwe leerlingen: 18.30 uur mavo en 20.00 uur mavo/havo 
dinsdag 16 juni  
- kennismakingsavond nieuwe leerlingen: 18.30 uur vmbo bb en 20.00 uur vmbo bk  
woensdag 17 juni  
- kennismakingsavond nieuwe leerlingen: 19.00 uur havo 

 

 
Mevrouw Antoinette de Nijs was gisteren precies 40 jaar in dienst bij Kwadrant Scholengroep. We feliciteren 
onze baliemedewerkster van harte met dit mooie jubileum.  

-   
 

 
Mirte Debats wint hoofdprijs 
Vw6 Frans heeft dit jaar voor het eerst meegedaan met een landelijke wedstrijd 
"Prix du Jeune Lecteur". De leerlingen hebben een roman gelezen (Nadir 
Dendoune, Nos rêves de pauvres) en daar hebben ze een opstel over geschreven 
aan de hand van een opdracht. 
De eigenlijke prijsuitreiking zou 25 maart hebben plaatsgevonden in Amsterdam 
waarbij ook de schrijver aanwezig zou zijn. Jammer genoeg is dit niet doorgegaan. 
Er is nu een PowerPoint met filmpjes gemaakt waarin de winnaars bekend worden gemaakt en waarin de 
schrijver zelf ook aan het woord is. 
Mirte Debats heeft de eerst prijs in de wacht heeft gesleept. 

AGENDA 

UIT DE AFDELINGEN 

PERSONELE ZAKEN 
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Dinsdag 2 juni, is Mirte samen met een paar leerlingen uit vw6 uitgenodigd en heeft ze haar prijs uit de handen 
van haar docente Frans Marie-José Koot mogen ontvangen. We feliciteren Mirte van harte en tevens Marie-
José met dit fantastische resultaat. Beiden mogen dit echt als een heel groot compliment zien. 

 
Lestijden en lesweken 
Voor alle ouders en leerlingen met uitzondering van de examenkandidaten en hun ouders 
 

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 

 
 

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  

  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 
mentorgesprek 

09.00 uur 

B 
mentorgesprek 

11.00 uur 

C  
mentorgesprek 

13.00 uur 

 
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 op 5 juni (morgen dus), 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. 

 
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. 
 
Tijdspad schoolexamens 
Vmbo: 
• 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. 

VOOR DE EINDEXAMENKANDIDATEN 
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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: 
• 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. 
 

Diplomauitreikingen 
Voor alle examenkandidaten en hun ouders 
Zoals in de vorige Accolade al gemeld hebben we plannen voor een feestelijke, aangepaste diploma-uitreiking, 
zijn er al diverse gesprekken met het coronateam van de gemeente Dongen geweest en wachten we op een 
antwoord. We begrijpen dat jullie meer willen weten. Wij ook. Maar we zijn afhankelijk van anderen die zeer 
zorgvuldig een besluit moeten nemen, zeker gezien de problemen die in Amsterdam en Rotterdam geweest 
zijn.  
 
Wel hebben we al tijden, de locatie volgt dus in de uitnodiging. En we willen ervoor zorgen dat virendinnen en 
vrienden, opa’s en oma’s, familieleden en kennissen vanuit thuis mee kan genieten. 
Woensdag 8 juli 14.30 – 18.30 uur mavo 
Woensdag 8 juli 19.00 – 22.00 uur vmbo 
Donderdag 9 juli 15.00 – 19.30 uur (T)havo 
Donderdag 9 juli 20.00 – 22.00 uur (T)vwo 
 
De tijden zijn ruim genomen, omdat we echt voldoende afstand tot elkaar willen bewaren.  
Heb je je galajurk of je mooie pak al in de kast hangen, op deze dag mag je je mooie outfit met trots showen. 
Kies je voor een andere nette look, ook prima.  
Ook zullen we zorgen voor een goede fotograaf, zodat het moment van slagen echt vastgelegd wordt. 
 
Na het weekend verwachten we jullie meer duidelijkheid te kunnen geven. 

 

Ziekmelden en afwezigheid 
Voor alle ouders 
De ziekmelding van uw kind kan telefonisch vanaf 8.00 uur. Mocht u de school niet meteen kunnen bereiken, 
probeer het dan later nog eens. U kunt de ziekmelding van uw kind ook mailen naar: 
balie@cambreurcollege.nl. 
Vermeldt u in deze mail de naam, de klas van uw kind en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Er 

ALGEMEEN NIEUWS 

mailto:balie@cambreurcollege.nl
http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen. Dit e-mailadres is alleen voor ziekmeldingen, niet voor overige 
afwezigheid. 
 
Moet uw kind door bepaalde afspraken of omstandigheden (o.a. tandarts, huisarts, medisch specialist) lessen 
missen, dan kan uw kind bij de balie of de conciërge een formulier ‘VERZOEK OM TOESTEMMING 
AFWEZIGHEID’ krijgen. U kunt dit formulier bekijken en afdrukken wanneer u hier klikt. Dit briefje kan dan 
ingeleverd worden bij mevrouw Smienk of bij de conciërges op gebouw B en C. Dit verzoek mag echter niet via 
de mail verzonden worden, maar moet echt via het briefje ingeleverd worden. 
 
Vragenlijst voor leerlingen “na 8 weken afstandsonderwijs” 
Alle leerlingen hebben afgelopen week in It’s Learning een uitnodiging gekregen om, eventueel samen met de 
ouders, een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen van het afstandsonderwijs, over het thuis leren, over de 
toetsing, over hun voortgang en over 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? 
Informeert u gerust eens bij uw kind of hij/zij de vragenlijst al heeft ingevuld en zo niet doe het eventueel 
samen met hem/haar. 
 
Margot Weijers-de Grood 
Kwaliteitsmedewerker Kwadrant Scholengroep 
 
Opgepast 
Op donderdag 25 juni vindt er tussen 13.30 en 16.00 uur een auto drive plaats tussen de Torbeckelaan, 
Hazendonkpad en de Mgr. Schaepmanlaan i.v.m. een 50 jarig huwelijksfeest. Het paaltje bij het Hazendonkpad 
(dit is het parkje naast onze school) wordt door de gemeente tijdelijk verwijderd en door de gemeente is voor 
deze autodrive ook al akkoord gegeven. 
Leerlingen die rond deze tijd de school verlaten moeten hiermee rekening houden. 
 
Boeken uit het OLC 
Voor alle leerlingen 
Leerlingen die boeken hebben uitgeleend in het OLC worden verzocht deze terug te brengen. Er staat een doos 
aan de ingang, waarin je het boek/ de boeken kunt deponeren. I.v.m. de coronatijd worden en natuurlijk geen 
boetes gegeven op dit moment.  Wel vragen we om voor de grote vakantie, voor 24 juni, de uitgeleende 
boeken te retourneren, zodat volgend jaar andere leerlingen hier weer gebruik van kunnen maken en zodat de 
gegevens nog tijdig verwerkt kunnen worden in het uitleensysteem. 
 
Laptops in de bovenbouw 
Voor ouders en leerlingen van klas 3 en hoger 
Hoe we in het nieuwe schooljaar gaan starten, weten we niet. Blijft het nog maanden deels op school, deels 
vanuit thuis werken, dan is het voor leerlingen handig om een eigen laptop te hebben. Ook voor 
bovnebouwleerlingen. Via The Rent Company is het huren van een laptop mogelijk, over de kosten kunt u in de 
bijlage meer lezen. Dit blijkt ook voor examenleerlingen een mogelijkheid te zijn. Zij kunnen het huurcontract 
voortzetten als zij starten met hun vervolgopleiding. Wij verplichten dit niet. Werken met een eigen laptop is 
ook een optie. Wel vinden we het voor leerlingen belangrijk om over een (eigen) device te beschikken als we 
nog lang onder de huidige omstandigheden moeten werken. En huren kan daarbij een betaalbare optie zijn. 
  
Kaartje van de wethouder 
Eline van Boxtel-Pullens wenst ons succes op onze eerste “echte” schooldag op 3 juni.  

 

https://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2018/08/VERZOEK-OM-TOESTEMMING-AFWEZIGHEID.pdf
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Diplomering 
We zijn al enkele weken bezig om plannen te verzinnen en te concretiseren voor de diplomering dit jaar. We 
hebben een plan, maar moeten wachten op toestemming van de gemeente. In dit plan zijn – zoals ook in het 
programma laatste schoolweken staat – de tijden voor de twee grootste afdelingen (mavo en havo) verplaatst 
naar de middag. Maar zoals gezegd nog onder voorbehoud. 
 
   
 
 

 
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/

