
Voortgang bouw 
De bouw van het nieuwe Cambreur is opgedeeld in vijf fases, vijf badges. Het eerste 
bouwdeel is de vleugel waar de sciencelokalen zich bevinden, waar de mavo-afdeling op 
de eerste verdieping gehuisvest zal zijn en waar op de tweede verdieping de kantoren en 
de personeelskamer, de spreekkamers en een vergaderruimte geplaatst zijn. Toen de 
vloer van de begane grond gestort was, ging het ineens razendsnel. Inmiddels is de aan-
nemer bezig met de vloer van de tweede verdieping. Ook de contouren van de aula zijn 
al te zien. 
Deze vleugel vormt een buffer tussen de school, waar het onderwijs gewoon doorgaat, 
en de rest van de bouwplaats, zodat er zo weinig mogelijk overlast is. 
  
Nu valt de overlast mee: Ten eerste hebben we qua geluid, qua stof, qua aan- en afvoer 
van goederen weinig last van de bouw. Ten tweede hebben we de laatste maanden veel-
al op afstand of in kleine groepen ons onderwijs verzorgd en zijn de centrale examens 
gecanceld. Voor de liefhebbers is het gewoon leuk om in een hoekje van de aula te zitten 
en te zien hoe er heel planmatig en efficiënt de verschillende prefabdelen in elkaar ge-
schoven worden. 
  
De bouw heeft weinig last van de coronacrisis. Sommige werkzaamheden lopen wat ver-
traging op, andere zaken kunnen daardoor eerder afgerond worden. We liggen nog vrij-
wel op schema. 
  
Tweede fase sloop 
In de vorige zomervakantie zijn een deel van de linkervleugel (vijf lokalen) en de berging 
van de gymsectie gesloopt, deze vakantie staat fase twee van de sloop op het program-
ma: de aula en het achterste deel van de rechtervleugel (twee lokalen en twee kantoren) 
worden afgebroken. Intern betekent dat een flinke verhuizing. De gymzaal (linkerzijde) 
en de kluisjesruimte gaan dienen als aula en overblijfruimte, de catering wordt hier 
nieuw ingericht. De functionarissen zijn van hun ruime kantoren verhuisd naar een nieu-
we, wat krappere plek elders in het gebouw en wat lokalen betreft wordt het een jaar 
woekeren met de ruimte. 
De conciërges zijn samen met Cor Willemse de laatste weken flink aan het sjouwen om 
voor iedereen een passende plek te verzorgen. 
 
Inrichting 
Samen met Brigitte Jongstra van B&W is de interieurgroep bezig om het gebouw aan te 
kleden. Het vloerplan is klaar. We hebben gekozen voor een Tarkettvloer in effen tinten. 
De grijze vloer krijgt felle accenten in blauw, oranje en geel afhankelijk van de afdeling. 
Op enkele plekken wordt het grijs afgewisseld met zwart. 
Ook het wandenplan is af. De meeste wanden zijn gewoon wit, in ieder lokaal komt een 
lichtgrijze wand voorzien van een bulletinbord. 
Op diverse plekken in de school worden visuals aangebracht, samengesteld uit foto’s van 
Dongen, van de oude schoolgebouwen, van activiteiten in en om de school. 
Ook de inrichting van aula, personeelskamer, leerpleinen en balie is al ver rond. De vak-
secties weten waar hun nieuwe lokalen in het gebouw zijn. Via zoom hebben we verte-
genwoordigers van de sectie meegenomen door het gebouw heen en hun input gekre-
gen. Kortom: Het loopt en het ziet er allemaal veelbelovend uit. 
  
Mozaïeken Marius de Leeuw 
Wat gebeurt er met de mozaïeken op de kopse kanten van het hoofdgebouw van het 
Cambreur als het gebouw definitief gesloopt gaat worden? Een flink aantal ideeën zijn 
terecht gekomen in de mooie uitgave van De Wazerweijen. Een commissie bestaande uit 
leden van de Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen en de Werkgroep Monumentale 
Kunst van Bond Heemschut aangevuld met vertegenwoordigers van de gemeente Don-
gen en het Cambreur College is het laatste halve jaar bezig geweest onder leiding van 
voorzitter Patricia Brunklaus om alle voorstellen te bestuderen op esthetische waarde als 
ook op financiële en technische haalbaarheid. 
Donderdag 25 juni is het eindrapport aan Eline van Boxtel, wethouder, en aan Nynke 
Gerritsma, rector, aangeboden. Drie ideeën hebben de voorkeur van de commissie. Nu is 
het aan de gemeente en de school om een definitieve keuze te maken. 
  
Voortuin 
De voortuin met het schoolplein, de fietsenstalling en de loper naar de hoofdingang is het 
volgende punt dat we gaan aanpakken. Eerste voorstellen krijgen we nog voor de zomer-
vakantie. Het zou mooi zijn als we een ruimte voor de school krijgen, waar leerlingen en 
collega’s actief kunnen zijn in hun pauze. 
  
Cortenstaal 
Hoe de bekleding van het nieuwe gebouw eruit gaat zien is te zien op een sample. We 
hebben dit model in de voortuin een plek gegeven. Nu moeten zon, regen en wind hun 
werk doen om het materiaal zijn kenmerkende kleur en structuur te geven.  
  
Dank aan de buren 
Bouwen gaat altijd gepaard met een zekere mate van overlast. De firma Mertens pro-
beert het lawaai, het stof, de opslag en het aan- en afvoeren van materiaal zo goed mo-
gelijk te regelen. Toch bedankten we iedereen voor flexibiliteit en begrip. 
 
Zomervakantie 
We wensen al onze lezers een mooie zomer(vakantie). Blijf gezond, pas goed op jezelf en 
op elkaar. In schooljaar 2020-2021 is er weer nieuws van ons te verwachten. 
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