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De eerste week zit erop. Alle vacatures zijn opgevuld, alle leerlingen hebben een mentor, de PTA’s zijn bijna 
allemaal afgerond, we zijn weer min of meer in het normale ritme. Toch voelt het niet als anders. Bij alles wat we 
doen, bij alles wat we organiseren moeten we nadenken, nieuwe werkvormen zoeken, alternatieven vinden of 
besluiten om dingen niet te doen. We bewegen ruim om elkaar heen en ook dat werkt bevreemdend, niet 
natuurlijk. Alsof ook de gesprekken minder spontaan zijn, omdat je voortdurend op je hoede bent en letterlijk, 
maar misschien ook wel figuurlijk meer afstand houdt. 
Toch zijn we blij dat we weer echt aan het werk mogen, leerlingen weer om ons heen hebben, ze echt zien en 
aanvoelen wat ze nodig hebben om te kunnen leren. 
 
Onze jaarlijkse informatieavonden gaan door, maar op een andere manier. Individuele gesprekken met mentoren 
en ondersteuningscoördinatoren vinden wel op school plaats. Zeker voor de ouders van de brugklasleerlingen en 
voor ouders van kinderen die op de een of andere manier een extra steuntje in de rug nodig hebben is het goed 
om echt aan tafel te kunnen zitten en elkaar te zien. 
 
Onze nieuwe collega’s vinden hun weg, daarbij geholpen door coaches, sectiegenoten en door ons allemaal. Wij 
spreken ze binnenkort om te horen hoe hun eerste weken verlopen zijn. 
 
We hopen dat ook de leerlingen het ritme weer oppikken. Ook zij merken dagelijs de coronamaatregels: handen 
schoonmaken, afstand tot docenten en andere medewerkers, looproutes en soms aanpassingen van opdrachten. 
Als we samen voldoende afstand bewaren en voorzichtig zijn en blijven, dan kunnen we de scholen openhouden. 
En dat zouden we allemaal graag willen. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 

 
 

 

donderdag 3 september 
- Kurzweilinstructie in OLC vmbo 
- Kurzweilinstructie in OLC mavo/havo/vwo 
- infoavond (T)vw2  
- infoavond (T)vw3  
maandag 7 september 
- 19.30 infoavond (T)ha4-5 / uitreiken PTA  
dinsdag 8 september 
- 19.00 infoavond bb/bk/kb/km lj. 1  
- 19.00 infoavond bb/kb lj. 2 
- 20.00 infoavond bb/kb lj. 3 / uitreiken PTA 
- 20.00 infoavond bb/kb lj. 4 / uitreiken PTA 
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woensdag 9 september 
- 15.15 kennismakingsgesprekken mentor/ouder ha1 
- 19.30 infoavond (T)ha2-3 
donderdag 10 september 
- 15.15 kennismakingsgesprekken mentor/ouder ha1 
- infoavond (T)vw4-5 / uitreiken PTA 
- infoavond (T)vw6 / uitreiken PTA 
maandag 14 september 
- schoolfotograaf 2de t/m 6de jaar leerlingen, gemiste leerlingen 1ste jaars / gemiste medewerkers 
dinsdag 15 september 
-     13.30-15.00 bedrijvenbezoek voor leerlingen (T)ha4 
donderdag 17 september 

- Accolade 
 
Jaaragenda 
De Stijlavond voor havo/vwo staat in de jaaragenda op vrijdag 30 april. Vanwege het niet beschikbaar zijn van de 
Oude Kerk is deze verplaatst naar donderdag 29 april. Gelieve dit zelf aan te passen in de agenda. 
 

In de schoolgids en op de site zijn abusievelijk de verkeerde data gezet met betrekking tot het eindexamen. 
De juiste data staat hieronder: 
Uitslag eerste tijdvak: woensdag 16 juni 
Tweede tijdvak: vanaf maandag 21 juni 
Tweede tijdvak aangewezen vakken: donderdag 24 juni 
Uitslag tweede tijdvak: vrijdag 2 juli 
 
Data Cambridge Exams 

-          Cambridge First Certificate FCE :  Tha4 plus enkele individuele lln  > 5 en 7 november 
-          Cambridge Advanced Exams CAE :  Tvw5 plus enkele individuele lln  > 12 en 14 november 
-          Cambridge Proficiency Exam  CPE: individuele lln  > 26 of 28 november en 3 december 

 

 
Geen nieuwe mededelingen op dit moment. 
 

 
 

 
Coronamaatregelen 
Voor alle ouders 
We zijn nu ruim een week bezig en beginnen een beetje te 
wennen aan het aantal leerlingen en collega’s op de drie 
gebouwen. 
Zoals gezegd houden we een vinger aan de pols en brengen we 
verbeteringen aan, daar waar zaken nog niet helemaal soepel 
lopen. 

 We willen voorkomen dat we de school weer moeten sluiten. Daarom een dringend verzoek om anderhalve 
meter afstand tot leerlingen en tot elkaar zeker bij langdurig contact aan te houden. Ook voor leerlingen met 
een familielid in een risicogroep een voorwaarde om te kunnen blijven deelnemen aan het onderwijs. 

 Een mondkapje voor ons team zal niet het wondermiddel zijn tegen corona, maar helpt ons en de leerlingen 
wel om eraan te denken dat de situatie nog niet “normaal” is. 

    Op A en op C zijn looprichtingen aangegeven op enkele plaatsen. We proberen dit een aantal weken uit en 
evalueren met de preventiemedewerkers. 

    Op A wordt eraan gewerkt om de overblijfruimte in de hal groter te maken door de kluisjes te verplaatsen naar 
de nieuwe houten wanden. Dit kost tijd, is dus niet in een dag op te lossen, maar eind volgende week moeten 
we zover zijn. 

PERSONELE ZAKEN 

CORONAMAATREGELEN 
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  In kerndirectie en schoolleiding denken we na, hoe we in de komende weken bij kouder weer toch voldoende 
kunnen spuien zonder allemaal verkouden te worden en hoe we de lessen zoveel mogelijk doorgang kunnen 
laten vinden als collega’s ziek zijn of in quarantaine moeten.  

 We houden bij of er leerlingen of teamleden positief op corona getest zijn en hebben direct contact met de 
GGD om een plan van aanpak te bespreken, mocht zich dit voordoen. 

 
Herhaling 
Hieronder nogmaals de maatregelen die we ook met ons personeel regelmatig 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. 

 
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. 
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 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. 

 
 
 
Audities schoolband! 
Voor alle ouders met muzikale kinderen 
Speel je een instrument en wil je hier op school graag in een bandje of muziekensemble spelen? Kom dan op de 
auditie in het muzieklokaal (kelder gebouw A). De eerste audities beginnen op vrijdag 11 september vanaf 15.15 
uur. We hebben tijd tot zeker 17.00 uur. We zien je graag verschijnen. Tot dan! 
 
Mevrouw Van Veen 
Meneer Bebrout 

 
De Medezeggenschapsraad 
Voor alle ouders 

De Medezeggenschapsraad… wat doet deze en waar staat 
deze voor? Wat is de rol van ouders daarin? Vast veel vragen 
die er bij jullie opkomen als jullie horen over de MR. 
Ook Kwadrant Scholengroep, bestaande uit het Cambreur 
College en het Hanze College, heeft een 
Medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit een 
vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeel. 
Wij, Anita Versteegh en Marie-Louise Jolie, hebben zitting als 
ouder binnen deze MR, waarin belangrijke 

beleidsvraagstukken, vakantieroosters, de begroting, Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) worden 
besproken. Alle leden van de MR kunnen daarover hun zegje doen en adviezen geven.  
Daarnaast hebben wij als ouders vooral een adviserende rol en hebben we een stem als het bijvoorbeeld gaat over 
de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, de invulling van de onderwijstijd, het vaststellen van 
de schoolgids, het schoolreglement, het schoolplan, het zorgplan en het programma van toetsing.  

ALGEMEEN NIEUWS 
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Dit zijn onderwerpen waarover wij als ouders officieel stemrecht hebben, maar daarnaast kunnen we ook allerlei 
andere zaken ter discussie stellen, zoals verkeersveiligheid, schoolreisjes, schoolpas, huiswerk en pestprotocollen. 
Een keur van onderwerpen, zeker niet saai en erg afwisselend. Het geeft ons een kijkje vanuit een ander 
perspectief en creëert betrokkenheid bij de school, waar je kind(eren) zich thuis horen te voelen. Het stemrecht of 
adviesrecht kan per geleding verschillen. 
De MR vergadert gemiddeld zes maal per jaar op een dinsdagavond. Als ouders komen we daarnaast ook samen 
om ons voor te bereiden op een vergadering of om een cursus te volgen die ons onder andere in staat stelt om 
beleidstukken beter te kunnen beoordelen. Afgelopen jaar zijn we ook betrokken geweest bij de invulling van de 
vacature van de nieuwe rector. Een mooi en bijzonder proces. Wij voelen ons als ouders zeer gehoord in de MR. 
 

Wilt u meer weten over de MR, neem dan eens een kijkje in de brochures: 

 Ik In de MR?!  
https://ouders.net/wp-content/uploads/2013/07/Ik-in-de-MR-Brochure-voor-ouders-in-de-mr-van-de-
school-voor-VO.pdf 

 Dit is de MR Raad & Daad-brochure. 
https://www.ouders.net/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2013/09/Brochure-Dit-is-de-
MR.pdf 

 In de Wet op Medezeggenschap Scholen. 
https://infowms.nl 

 
U kunt ons natuurlijk ook gewoon persoonlijk benaderen. Wij vinden het erg belangrijk en heel leuk om met 
andere ouders te praten over zaken die spelen op school. Wij zijn te bereiken via het volgende e-mail adres: 
mr@kwadrant-sgr.nl 
 

Groetjes Anita & Marie-Louise 

 

    
 
Pilot LO 
Voor ouders van havo-2 en mavo-4 
Gericht op generieke vaardigheden. 
Het algemene doel van LO is: het vanuit een pedagogisch perspectief, (meer) bekwaam raken voor deelname aan 
sport- en bewegingssituaties als onderdeel van een gezonde en actieve leefstijl (Human Movement and Sports 
2028, Brouwer e.a.). Op basis van dit doel gaan wij niet alleen inzetten op bewegingsvaardigheden, maar met 
name insteken op het ‘meervoudig bekwaam maken’ van onze leerlingen. Dat betekent dus ook expliciet aandacht 
besteden aan regelbekwaamheid, omgangsbekwaamheid en reflectie. 
 
Havo-2 
Leerjaar 2 van de havo gaat komend schooljaar gericht aan de slag met de generieke vaardigheden die hierboven 
zijn genoemd. De leerlingen zullen aan de hand van deze vaardigheden een beoordeling krijgen aan het einde van 
de periode. Het doel is het doorontwikkelen van een eerlijkere en meer betrouwbare manier van beoordelen. 
 
Pilot mavo-4 
Het Nederlandse onderwijssysteem is ingericht op het verwerven van kennis (vmbo/havo/vwo). Bij het vak LO 
staan echter de motorische ontwikkeling en de hierbij relevante processen centraal. Vanwege dit verschil zijn er 
voor LO binnen deze pilot de onderstaande keuzes gemaakt: 
Het vak LO (binnen de pilot) zal geen cijfers geven, maar zal het oordeel 
- Behaald 
- Behaald met verdienste 
- Behaald met excellentie 
uitspreken op basis van het getoonde (beweeg)gedrag van de leerling. 

https://ouders.net/wp-content/uploads/2013/07/Ik-in-de-MR-Brochure-voor-ouders-in-de-mr-van-de-school-voor-VO.pdf
https://ouders.net/wp-content/uploads/2013/07/Ik-in-de-MR-Brochure-voor-ouders-in-de-mr-van-de-school-voor-VO.pdf
https://ouders.net/wp-content/uploads/2013/07/Ik-in-de-MR-Brochure-voor-ouders-in-de-mr-van-de-school-voor-VO.pdf
https://www.ouders.net/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2013/09/Brochure-Dit-is-de-MR.pdf
https://www.ouders.net/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2013/09/Brochure-Dit-is-de-MR.pdf
https://www.ouders.net/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2013/09/Brochure-Dit-is-de-MR.pdf
https://infowms.nl/
mailto:mr@kwadrant-sgr.nl
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NB: We nemen bewust het standpunt in dat de leerling die deelneemt aan de lessen de beoordeling ‘behaald’ 
krijgt ongeacht de getoonde (motorische) processen. 
Assessment: 
De docent komt, waar mogelijk in samenspraak met de leerling, tot dit oordeel door verschillende manieren van 
assessment toe te passen. Welke manier zal afhankelijk zijn van de beweegsleutel (bewegen verbeteren, bewegen 
en regelen, bewegen en de omgang met elkaar, reflecteren op bewegen). Er zal gebruik gemaakt worden van; 
- Self-assessment in combinatie met peer-assessment (elke periode) 
- Docentassessment (einde schooljaar) 
Evaluatie van deze manier van werken plannen we in periode 3. 
 
Voor alle examenleerlingen geldt en gold dat LO op het diploma beoordeeld wordt met voldoende of goed. 
 
Burgerschapsvorming en sociale integratie 
Voor alle ouders, met name voor ouders van leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 
Iedere school heeft de plicht om leerlingen niet alleen voor te bereiden op het examen, maar ook om leerlingen te 
vormen tot jongvolwassenen die in de Nederlandse maatschappij kunnen functioneren. Iedere school moet dus 
aandacht besteden aan burgerschapsvorming en sociale integratie. Dit doen wij in allerlei lessen (o.a. 
maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde, talen, levensbeschouwing), in mentorlessen, in voorbeeldgedrag, 
maar ook in stages en in veel buitenlesactiviteiten. Maar hoe meet je nu of we hiermee voldoende effect 
bereiken?  
Om het effect zichtbaar te maken is de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met inspectie en 
vertegenwoordigers van PO en VO al een aantal jaren bezig om een instrument te ontwikkelen en dit uit te testen. 
Met dit meetinstrument kunnen scholen zicht krijgen op de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag 
van hun leerlingen. 
Centraal hierin staan vier sociale taken die kinderen en jongeren als burger moeten kunnen vervullen: 
democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten, omgaan met verschillen. 
Alle onderbouw leerlingen van Kwadrant Scholengroep doen vanaf de start aan dit project mee. In het ene jaar 
vullen alle leerlingen uit leerjaar 1 en 3 de vragenlijst in, in het andere jaar doen alle leerlingen uit leerjaar 2 dit. Op 
deze manier kunnen we de voortgang volgen van de leerlingen in hun burgerschapsontwikkeling.  
 
Afgelopen schooljaar zijn er wegens het coronavirus geen vragenlijsten afgenomen. Daarom zal er dit jaar een 
inhaalslag worden gemaakt. Dat betekent dat alle leerlingen uit leerjaar 2 in breakweek 1 onder leiding van de 
mentor of een docent de vragenlijst Burgerschap Meten gaan invullen. Leerlingen uit leerjaar 1 en 3 doen dit na de 
meivakantie.  
 
We hopen dat opnieuw zichtbaar wordt dat we er alles aan doen om sociale, verantwoordelijke, democratische 
jonge mensen op te leiden. 
 
Margot Weijers- de Grood 
Kwaliteitsmedewerker Kwadrant Scholengroep 
 
Veilig Honk – veilig op weg van huis naar het Cambreur en weer terug 
Voor alle ouders, met name voor ouders van leerlingen die een lange fietsweg hebben 

Het Cambreur College is een school waar de leerlingen vanuit Dongen, maar 
juist ook van daarbuiten komen. De schoolgaande jeugd komt meestal op de 
fiets naar school. Juist zij, onze kinderen, hebben recht op een veilige route van 
huis naar school en terug.  Dat vinden wij, dat vindt ook de gemeente Dongen. 
Onderweg kan een leerling soms hulp gebruiken, omdat de band lek is of om 
andere redenen. Daarom is er Veilig Honk. Veilig Honk biedt scholieren maar 
ook andere passanten een plaats waar ze letterlijk kunnen aankloppen voor 
hulp. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor het zelf plakken van een band, een 

telefoontje naar huis of een pleister bij een schaafwond. 
Langs veelvuldig gebruikte fietsroutes richting het Cambreur College heeft de school en de gemeente Dongen 
bewoners bereid gevonden om op vrijwillige basis fietsers te helpen als dat nodig is. Onze vrijwilligers zijn 
zichtbaar doordat ze een bord van Veilig Honk in de voortuin of achter het voorraam hebben staan. Daarmee 
wordt duidelijk gemaakt dat je als leerling, bij bijzondere voorvallen mag aanbellen voor hulp op weg naar en van 
school. 
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Zo weet een scholier dus waar hij hulp kan krijgen. 
De vrijwilligers van Veilig Honk zijn vanzelfsprekend van onbesproken gedrag. 
Klik hier voor een plattegrond met de Veilige Honken. 

 
 
 
Engels voor TTO-leerlingen 
Voor alle TTO-ouders 
Het is essentieel voor TTO-leerlingen om voldoende goed te zijn in Engels. Om andere vakken te kunnen leren 
hebben zij immers het Engels hard nodig. Daarom hebben we een extra bepaling opgenomen in onze 
overgangsregeling, daardoor geïnspireerd door andere TTO-scholen. 
Een TTO-leerling moet op zijn eindrapport een 6,0 hebben voor het vak Engels. Scoort hij hiervoor lager, dan wordt 
hij automatisch besproken en is de overgang naar een volgend leerjaar niet vanzelfsprekend. 
Goed om te weten aan het begin van het schooljaar! 
 
Cambridge examens 
Voor TTO-ouders die het betreft 
Op de tweetalige afdeling van het Cambreur College krijgen alle leerlingen de gelegenheid om klassikaal een 
internationaal erkend Cambridge-examen te doen. De leerlingen van de tweetalige havo gaan aan het eind van 
klas 3 gezamenlijk op voor het Cambridge First Certificate (FCE). De leerlingen van de tweetalige vwo-afdeling doen 
een gezamenlijk Cambridge-examen aan het eind van klas 4 en hopen dan hun Cambridge Advanced Exam te 
behalen (CAE). De kosten voor deelname aan deze examens worden betaald uit de TTO-ouderbijdragen in het 
betreffende leerjaar. Vanwege de coronacrisis zijn de examens vóór de zomervakantie helaas allemaal afgelast. 
Zowel het FCE als het CAE voor deze leerlingen is nu verplaatst naar de periode eind oktober/begin november. 
Voor de huidige Thavo4  en Tvwo5 betekent dat dat zij binnenkort via school aangemeld gaan worden om aan 
deze examens in Eindhoven, verdeeld over twee dagen, deel te nemen. Als ouder moet u toestemming geven om 
uw zoon/dochter dit examen te laten doen. Binnenkort ontvangt hij/zij hiervoor een formuliertje dat vervolgens zo 
snel mogelijk bij mij ingeleverd dient te worden. Is uw kind ná leerjaar Thavo3 of leerjaar Tvwo4  naar een andere 
afdeling overgestapt? Dan kan hij/zij wellicht ook op examen. Dit kan echter alléén na duidelijk overleg met en een 
positief advies van de huidige docent Engels die bekijkt of het FCE, dan wel het CAE, succesvol te doorlopen is. 
 
Voor ouders van leerlingen op de Nederlandstalige afdeling 
Ook niet-TTO-leerlingen kunnen deelnemen aan de Cambridge-examens. De leerlingen die hiervoor in aanmerking 
komen zijn uiteraard díe leerlingen van wie de docent Engels de verwachting heeft dat het ook haalbaar is om voor 
een van deze twee Cambridge-examens te slagen. Er worden door dhr. Van de Berg, docent Engels, extra lessen ter 
voorbereiding op het examen aangeboden. Binnenkort hoopt hij weer met een aantal enthousiaste leerlingen 
hieraan te beginnen. Mocht uw zoon/dochter hiervoor belangstelling hebben dan kan hij/zij zich, ook ná overleg 
met de eigen docent Engels, aanmelden bij dhr. Van de Berg. Gaat uw kind de extra lessen volgen dan wordt wel 
van hem/haar verwacht bij elke extra les aanwezig te zijn. Na daadwerkelijke aanmelding voor het examen 
ontvangt u als ouder hiervoor een rekening van ongeveer 225,00 euro. 
Heeft u nog vragen hierover? Schroom dan niet om mij een mailtje te sturen. 
 
Annemieke Trella,  
docent Engels/TTO coördinator 
 
Toetsbeleid in havo-2 
Voor leerlingen en ouders van havo-2 
Vorig schooljaar is er in het havoteam na goed overleg besloten om dit jaar een pilot te draaien met aangepaste 
afspraken rondom het toetsbeleid in leerjaar 2 havo. 
Er zal dit schooljaar maar maximaal één leertoets per dag zijn  (geen onderscheid tussen proefwerk of schriftelijke 
overhoring), eventueel aangevuld met één leestoets/luistertoets/toets zonder leerwerk. Daarnaast beschikt de 
klassenvertegenwoordiger over een papieren toetsplanagenda. Daar komen, naast de planner in itslearning, alle 
toetsen in te staan voor de klas. Op deze manier bereiken we dat zowel de docent als de klas meer overzicht 
behoudt. Later dit jaar evalueren we hoe het gegaan is met deze nieuwe afspraken en nemen we een besluit voor 
de toekomst. We kunnen leren van de pilot, aanpassingen doen en mogelijk konen tot een uitbreiding van dit 
systeem. 
 

UIT DE AFDELINGEN 

https://drive.google.com/open?id=1eaDQagMD2kGVNSrypYE4_jEaLBF4BSxM&usp=sharing
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De onderwijsbeurs Zuid 

Voor ouders en leerlingen vanaf leerjaar 4 

De onderwijsbeurs Zuid gaat dit jaar niet door vanwege de corona maatregelen. 
Er is wel een alternatief, een online voorlichting. Van 21 t/m 26 september aanstaande is er de Studiekeuzelab 
Voorlichtingsweek. Een week lang iedere dag diverse interactieve en informatieve onlinevoorlichtingen in 
samenwerking met ruim 40 onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties. Maar ook met ruimte voor individuele 
studiekeuzecoaching. Aanmelden is mogelijk op voorlichtingsweek.nl De voorlichtingsweek is interessant voor  
zowel de leerlingen als voor de ouders.  
 

 

 
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 

VANUIT HET DECANAAT 

https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/?cctw=AQAAAAAAAAwMuWQj1cSXnkobTMA
http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
https://www.cambreurcollege.nl/fotogallerij/

