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Deze zomer zullen we niet snel vergeten: voorzichtig vakantie vieren op anderhalve meter afstand, een voor 
Nederland extreem lange, warme periode, zorgen over oplopende besmettingen, maar ook over werkloosheid 
en een stagnerende economie, een enorme ramp in Beiroet en spannende tijden in Wit-Rusland.  
 
Toch hopen we dat iedereen op zijn eigen manier heeft kunnen ontspannen en energie heeft kunnen bijtanken. 
Want we staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Ook 2020-2021 zal een schooljaar worden, waarin we 
onze aanpak telkens weer opnieuw moeten bekijken, moeten aanpassen aan nieuwe richtlijnen vanuit het 
ministerie. Dat verwachten we althans. We houden u op de hoogte en communiceren zo helder mogelijk, hoe 
we de richtlijnen en adviezen van ministerie en RIVM omzetten in de dagelijkse schoolwerkelijkheid. 
 
Voor de nieuwe lezers: De Accolade verschijnt een keer in de twee weken op donderdag. U ontvangt de 
Accolade via de mail. We houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte van wat er in de school speelt. Bij ieder 
artikel wordt aangegeven, voor wie dit het meest lezenswaardig is. Een goede communicatie tussen school en 
thuis is in onze ogen van groot belang om van de schooltijd van uw kind(eren) een mooie tijd te maken. Dat 
begint bij regelmatig en tijdig informatie verstrekken. We hopen dat u de moeite wilt nemen om ons te volgen. 
Reacties van uw kant zijn altijd van harte welkom.  
 
Komende maandag start het nieuwe schooljaar met een algemene personeelsvergadering, waarin we de lijnen 
uitzetten voor dit schooljaar, de ontvangst van de leerlingen voorbereiden en samen lunchen. Om 13.20 uur 
ontvangen we alle leerlingen. De mentor vangt de leerlingen op, ieder op hun eigen gebouw.  
 
Tijdens de vakantie is een tweede gedeelte van het hoofdgebouw afgebroken. Ineens is de aula weg, zijn twee 
kunstlokalen verdwenen en diverse kantoren. Tegelijkertijd wordt er vlot en efficiënt verder gebouwd aan het 
nieuwe hoofdgebouw. AG3 en de kluisjesruimte zijn gereed gemaakt om als nieuwe aula te dienen, een 
kunstlokaal is op B ingericht, een in gebouw P, wat sportlessen worden gegeven in de Salamander. Een jaar 
lang moeten we wat passen en meten, daarna starten we in een gloednieuw gebouw. 
 
We wensen een schooljaar waarin we onze leerlingen samen met u als ouder(s)/verzorger(s) stappen kunnen 
laten zetten in hun ontwikkeling, waarin de leerlingen hun kansen pakken en hun talenten verder ontwikkelen 
en dit ondanks een rondwarend virus. Als we goed op elkaar en op onszelf letten moet dat lukken. 
 
René Hermans  
Helga van der Weele 
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maandag 24 augustus   
- 13.20-15.00 uur: mentoruur voor alle klassen  
dinsdag 25 augustus    
-  start alle lessen volgens rooster 
- introductieactiviteiten gedurende deze week voor alle brugklassers, invulling per afdeling 
- uitreiken devices Rentcompany 
-  09.00 start inschrijving herkansingen examenleerlingen en leerlingen (T)wo-5 
woensdag 26 augustus 
- schoolfotograaf alle nieuwe leerlingen en nieuwe medewerkers 
donderdag 27 augustus 
- 19.00 infoavond vw1a en TTO1b 
vrijdag 28 augustus 
- 15.00 deadline herkansingen 
woensdag 2 september 
- Kennismakingsgesprekken coach/ouder ma1-2, geb. C 

 

 
Mevrouw Lotte Ballemans heeft in de grote vakantie een dochter gekregen: Noor. We wensen het jonge gezin 
alle goeds. 
 
Mevrouw Marit Kabel heeft op het einde van het schooljaar haar ontslag ingediend. We wensen haar succes bij 
haar nieuwe werkgever. 
 
Enkele collega’s moeten we door ziekte nog missen, jammer genoeg: de dames Madelinde Buijs en Maartje 
Leliveld en de heer Ron Dekkers. Mevrouw Joke Dierx start voorzichtig met een beperkt aantal lessen. Gelukkig 
starten meneer Bas Brouwers en mevrouw Mariken van Kuppeveld weer voor de meeste van hun uren.  
We wensen onze zieken collega’s een spoedig herstel en zij die weer present zijn: welkom terug en succes! 
 
Mevrouw Brigitte Aerts begint direct na de zomervakantie met haar zwangerschapsverlof, wat eerder dan 
gepalnd. Haar lessen worden direct vanaf dag 1 vervangen, omdat haar vervangster al in de startblokken 
klaarstond. 
 
We starten met een grote groep nieuwe docenten: 

 Wim Hartmans, docent wiskunde, Mathematics 

 Thomas Willemse, docent mij, maw, Social Studies 

 Nicole Govers, docent Duits 

 Kim van der Gouw, docent Duits 

 Claudette Grosfeld, docent aardrijkskunde 

 Daniëlle Dierckx, docent Engels 

 Dave Houtdijk, docent natuurkunde 

 Lieke van der Velde, docent levensbeschouwing 

 Petra Bekkers, docent Nederlands 

 Okke Trommelen, docent digiwijs 

 Nella Terpstra, docent Frans 

 Nikki Kruithof, docent biologie 

 Emmie Lodewijk, docent kunst beeldend, ckv 

 Marlotte de Boer, docent kunst beeldend, ckv 

 Ashley van Kranenburg, docent zorg en welzijn 
 
Als academische opleidingsschool mogen we ook dit jaar weer een aantal docenten in opleiding begroeten die 
hier het vak docent in de praktijk gaan brengen. 

AGENDA 

PERSONELE ZAKEN 
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 Yasmine Zeamari, Frans 

 Zoë Engelen, aardrijkskunde 

 Monica Dieleman, geschiedenis 

 Cas van Eersel, LO 

 Manon in ’t Groen, Kunst Beeldend 
 

We wensen alle nieuwe collega’s een goede start en veel werkplezier op het Cambreur College. 
 
De heer Rob van Esch en mevrouw Antoinette de Nijs zijn met hun laatste werkzaamheden bezig en zullen in 
oktober afscheid van de school nemen.  
 
De vader van de heer Patrick de Bruijn is deze week overleden. We wensen hem en zijn gezin heel veel sterkte. 

 
 

 
Deze week hebben we vanuit het ministerie en de VO-raad richtlijnen ontvangen, hoe volgende week met ons 
onderwijs te starten. Ook hebben we deze week overleg gevoerd met ons bestuur, met de schoolleiding en met 
de MR. 
Hierbij zijn er twee belangen: we willen heel graag weer onderwijs verzorgen voor onze leerlingen zodat hun 
ontwikkeling niet belemmerd wordt. Tegelijkertijd moeten we een zo veilig mogelijke omgeving creëren voor 
leerlingen en personeel. We hebben inmiddels de ervaring dat dit betekent dat we voortdurend de vinger aan 
de pols moeten houden en regelmatig zaken moeten bijstellen. 
We houden u via de Accolade op de hoogte en mocht het nodig zijn, dan krijgt u vaker dan een keer in de twee 
weken een Accolade. 
Hieronder de maatregelen die we ook met ons personeel vandaag communiceren. 
We voeren het protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ uit. Dat betekent dat de leerling altijd 1,5 
meter afstand houdt tot personeel en dat personeelsleden onderling ook 1,5 meter afstand houden. Daarnaast 
gelden de volgende maatregelen: 
1 Hygiënemaatregelen, testen, quarantaine en thuisblijven 

 de hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat die worden 
nageleefd:  
- we wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval 
bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek 
- we schudden geen handen 
- we hoesten en niezen in onze elleboog 
- we zitten niet aan ons gezicht. 

 een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij: 
- neusverkoudheid 
- hoesten 
- moeilijk ademen/benauwdheid 
- koorts boven 38°C  
- plotseling verlies van reuk of smaak  

 een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het 
huishouden 24 uur geen klachten heeft. 

 personeel dat behoort tot medische risicogroepen (of met gezinsleden/huisgenoten die daartoe behoren) 
krijgt het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op school. Waar mogelijk wordt er onderwijs 
op afstand georganiseerd.  

 een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start 
van de symptomen en uitzieken. Het personeelslid/leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen 
ook 24 uur geen klachten meer heeft. Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling positief 
getest is voor COVID-19, moet hij/zij 10 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 10 dagen na het 
laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). Het personeelslid/leerling kan weer naar school als 
iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. 

CORONAMAATREGELEN 
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 voor leerlingen en personeel geldt dat je 10 dagen in quarantaine moet als je in een oranje gebied bent 
geweest. Leerlingen die dit niet doen, of die ziekteverschijnselen vertonen, mag je naar huis sturen 
(ordemaatregel in het kader van veiligheid). Overleg dit wel even met de afdelingsleider. 
 
2 Maatregelen in de lokalen 

 bij de schoolingangen en in elk lokaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende handgel 
aanwezig, om handen te wassen en de tafels schoon te maken. Bij binnenkomst in school wassen leerlingen en 
docenten hun handen met water en zeep of desinfecterende handgel. Dit vereist heldere instructies. Docenten 
en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met water en zeep/allesreiniger (geen 
desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere 
personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en 
gereedschappen in praktijklokalen. 

 de werkplekken voor personeel in de lokalen staan op 1,5 meter afstand van de leerlingen.  

 tijdens de lessen zijn ramen en deuren open. In de pauzes en tussen de lessen door ventileren we de 
lokalen door ramen en deuren open te laten. 

 in de praktijklessen maken de docenten gebruik van een gelaatsmasker als de 1,5 meter niet in acht 
genomen kan worden. Deze gelaatsmaskers zijn op school aanwezig en worden op persoon uitgereikt. 

 mentoren van de onderbouwklassen maken een plattegrond die in alle lessen zoveel mogelijk gebruikt 
wordt. In de bovenbouw zitten leerlingen zoveel mogelijk naast een vast maatje. In kleine clustergroepen in de 
bovenbouw verspreiden we de leerlingen over het lokaal zodat ze zoveel mogelijk afstand van elkaar hebben. 

 per lokaal maken we één en waar mogelijk twee vaste docenten verantwoordelijk voor de check op 
hygiëne-materiaal, ventilatie en verzorging.  

 telefoontassen kunnen gewoon gebruikt worden. 

 kluisjes  kunnen ook gebruikt worden 
 
3 Maatregelen in het gebouw 

 we richten extra ruimten in voor personeel om te pauzeren, zodat de 1,5 meter in acht genomen kan 
worden. 

 de pauzeruimtes voor leerlingen worden uitgebreid: zoveel mogelijk buiten pauzeren, en in gebouw A in 
Dongen kan de hele begane grond als pauzeruimte gebruikt worden met uitzondering van de gang bij 011, 012. 

 het OOP pauzeert op een ander moment dan tijdens de schoolpauzes. 

 ieder personeelslid krijgt een mondkapje om te gebruiken op plekken waar 1,5 meter niet in acht 
genomen kan worden (op de gangen, in de aula). Dit doen we vooralsnog op basis van vrijwilligheid en we 
volgen hiermee de instructies van de overheid. Als blijkt dat teveel personeelsleden geen mondkapje dragen 
zullen we de mondkapjes voor personeel in de gangen en aula verplicht gaan stellen.  

 aan het einde van de dag worden alle ruimtes extra schoongemaakt. 

 voor bezoekers is er een triage op alle gebouwen. 

 waar het mogelijk is is er een vaste looproute in alle gebouwen. 
 
4 Thuiswerken: personeelsleden voor wie het niet nodig is om op locatie te werken (dus die hun werk ook 
thuis kunnen doen) moeten hun werk voor 80% vanuit huis verrichten, uitgezonderd overleggen waarvoor het 
nodig is dat ze op school komen. 
 
5 Ventilatie in de gebouwen:  

 er is voldoende ventilatie op de drie gebouwen van het Cambreur College. Dat geldt niet als het weer 
slechter wordt. We onderzoeken de komende weken samen met deskundigen van het OMO-bureau wat de 
stand van zaken is en welke maatregelen nodig zijn. Hierover zullen we ook met de GGD contact opnemen.  
 
We gaan ervan uit dat leerlingen de coronamaatregelen respecteren, zodat we een zo normaal mogelijk 
schooljaar tegemoet kunnen zien. 

 

 
 
 
Start nieuwe schooljaar 
Voor alle brugklassers en hun ouders 

ALGEMEEN NIEUWS 
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Wij hopen jullie allemaal gezond en met veel energie terug te zien op maandag 24 augustus voor de eerste 
lesdag.  
 
De mavoleerlingen van leerjaar 1 en 2 worden van 13.20-14.45 uur verwacht bij gebouw C aan de 
Bolkensteeg 9. De leerlingen van de mavo van leerjaar 3 en 4 worden van 14.45-15.45 uur verwacht bij 
gebouw C. 
De (T)havo en (T)vwo leerlingen worden om 13.20 uur op gebouw A aan de Mgr. Schaepmanlaan 13 
ontvangen en de leerlingen van het vmbo worden om 13.20 uur welkom geheten op gebouw B, Mgr. 
Schaepmanlaan 2. Iedereen begint met twee mentoruren. De eerste lessen starten op dinsdag. 
 
Met een goed gevulde etui naar school 
Voor alle leerlingen uit de onderbouw 
Op school heb je schrijfmateriaal nodig. Voor de kunstvakken eveneens, maar daar komen soms nog wat meer 
zaken bij kijken. Een goed gevuld etui is het halve werk. Wat ziet hierin? 
 
·         potlood 
·         gum 
·         puntenslijper met reservoir 
·         lijmstift 
·         schaar 
·         geodriehoek 
·         passer 
·         balpen 
  
Dit is slechts een basis. Bij sommige vakken kan nog om aanvulling hierop gevraagd worden. Ben je 
bijvoorbeeld een gum of een geodriehoek kwijt, zorg dan dat je je etui weer aanvult, zodat we in de klas verder 
kunnen. Wij rekenen op jullie! 

 
Ophalen devices leerjaar 1 en doubleurs/instromers leerjaar 2 
Voor nieuwe leerlingen op het Cambreur 
De devices zullen volgens een schema uitgereikt worden aan de leerlingen. Leerlingen worden klassikaal 

opgehaald. 

De oudervereniging van het Cambreur College 
Voor alle ouders 
De ouderverenging komt een keer per maand bijeen. De leden vergaderen in de personeelskamer van gebouw 
B op maandag of dinsdag van 20.00 uur tot 21.30 uur. Heeft u belangstelling om deel uit te maken van deze 
actieve groep ouders, dan kunt u zich melden via oudervereniging@cambreurcollege.nl. 
 
Schoolgidsen  
Voor alle ouders en leerlingen 
Tijdens het eerste mentoruur wordt de schoolgids aan uw kind uitgereikt. Hierin vindt u de belangrijkste zaken 
over onze school: namen, adressen, telefoonnummers, lestijden, afspraken en advies- en overlegorganen. 
De informatie wordt ook opgenomen op onze website. De komende vier weken wordt de website weer 
helemaal actueel gemaakt. 

 
 
 
PTA-herkansingen 
Voor examenleerlingen en hun ouders 
Vorig schooljaar hebben de examenleerlingen twee kansen gehad om hun cijfers te verbeteren in de vorm van 
een RV-toets. Alle andere PTA-klassen hebben soortgelijke problemen gekend in de coronamaanden en ook 
voor hen willen we daarom een stap extra zetten, hun twee extra kansen geven om de basis waarop zij verder 
moeten te kunnen versterken. 

UIT DE AFDELINGEN 

mailto:oudervereniging@cambreurcollege.nl
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Daarom mogen in de eerste breakweek twee toetsen uit de laatste toetsweek herkanst worden. In een enkel 
geval is een herkansing van een kunstopdracht ook een mogelijkheid, dit in overleg met de eigen 
afdelingsleider. Als het cijfer beter is, dan vervangt dit nieuwe cijfer het oude.  
Inschrijven voor een of twee herkansingen kan in deze eerste schoolweek. Daarna zoeken de leerlingen uit 
welke stof ze hiervoor nodig hebben om deze toets(en) goed voor te kunnen bereiden. Eventueel kunnen er in 
het OLC kopieën gemaakt worden van bladzijden uit de lesmethode van vorig leerjaar. Overleg dit met je 
vakdocent. 
Binnen de sectie worden er afspraken gemaakt over wie welke herkansing maakt. 
Op verzoek van de docenten zijn de data voor deze PTA-toetsen naar eind september (breakweek) geplaatst, 
zodat de leerlingen meer tijd hebben om zich hier serieus op voor te bereiden met hulp van hun docenten. 

 
Vakantierooster 2020-2021  

zomervakantie: eindigt op vrijdag  21 augustus 2020 

herfstvakantie: maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 2020 

kerstvakantie: maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021 

carnavalsvakantie: maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021 

Pasen: maandag 5 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 

meivakantie maandag 3 tot en met vrijdag 14 mei 2021 

Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren: maandag 24 mei 2021 

zomervakantie: maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september 2021 

 
 

 
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/

