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Een week lang werken we in het nieuwe regime en ontdekken beetje bij beetje wat werkt, wat niet. In 
afwachting van de berichten die we vanuit het ministerie op 24 juni krijgen is het goed om toch nu alvast te 
evalueren en te bekijken hoe we na de grote vakantie ons onderwijs gaan inrichten. Input van diverse kanten is 
belangrijk, want wat voor de ene docent geldt, geldt niet voor de andere, watvoor het ene vak werkt is niet 
handig voor een ander vak, wat voor de ene leerling positief is hoeft dat voor een ander niet te zijn. 
 
Donderdag hebben we op anderhalve meter afstand onze examenleerlingen ontvangen, hun cijferlijst 
uitgereikt, een nieuw ontworpen vlag overhandigd en onze felicitaties uitgesproken. Deze week bereiden de 
leerlingen zich met hun docenten voor op een RV-toets die hopelijk voor nog meer leerlingen tot het gewenste 
resultaat leidt. Met 94% geslaagden zijn we al best tevreden, maar we gunnen het onze afgewezen kandidaten 
zeer dat ze hun diploma eveneens in ontvangst kunnen nemen. 
 
Wat houdt ons verder bezig: de formatie, de lessenverdeling, de nieuwe PTA’s, het examenreglement, de 
nieuwbouw, het regelen van de diploma-uitreiking en het afscheid van enkele gewaardeerde collega’s, de 
ontvangst van nieuwe brugklassers. 
 
Kortom: volop te doen voor iedereen, hoewel het in de school ook met leerlingen en meer collega’s rustig oogt. 
Succes allemaal in deze bijzondere tijd en blijf op jezelf en op elkaar letten. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 
 
 
 

 

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 
donderdag 18 juni  
- kennismakingsavond nieuwe leerlingen: 18.30 uur vw1a en 20.00 uur TTO1b  
dinsdag 23 juni  
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-  kennismakingsavond nieuwe leerlingen: 18.30 uur vmbo kb en 20.00 uur kader/mavo 
- vanaf 12.50 uur geen lessen voor de klassen met een toetsweek, mavo-leerlingen hebben nog les tot en met 

24 juni 
woensdag 24 juni  
- start toetsweek voor voorexamenklassen vmbo, havo en vwo, volgens (aangepast) PTA,  

met uitzondering van mavo-3, zij starten op vrijdag 26 juni. 
donderdag 25 juni 
- Accolade 

  

 
Enkele docenten werken op advies van de bedrijfsarts van thuis uit. Hun lessen gaan wel door. Alleen als een 
docent echt ziek is of om andere redenen geen onderwijs op afstand kan verzorgen, valt de les uit. 

  
 
 
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 nu dagelijks, 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 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. 
 
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 

 

   SCHOOL online online  

  donderdag 
11 

juni 
A B C   

PERSONELE ZAKEN 

UIT DE AFDELINGEN 
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  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  

  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 

 
Tijdspad schoolexamens 
Vmbo: 
• 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: 
• 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 
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Diplomauitreikingen 
Voor alle examenkandidaten en hun ouders 
De uitnodiging voor de diplomauitreikingen zijn in de maak en zullen binnenkort verstuurd worden. De tijden 
zijn ongewijzigd. Onze plannen mogen in ieder geval doorgaan als we ons allemaal aan de gestelde richtlijnen 
houden. 
 
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 

 

 

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 

 
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. 
 
Laptops in de bovenbouw, herhaling 
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 
bovenbouwleerlingen. 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. 
  
   
 
 

 
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 

ALGEMEEN NIEUWS 

http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
https://www.cambreurcollege.nl/fotogallerij/
http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf

