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Nieuwsbrief 4
Aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers
21 februari 2019
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
De eerste twee maanden van 2019 zijn achter de rug, trimester 3 start direct na de
aanstaande voorjaarsvakantie. In de afgelopen weken hebben de examinandi een grote stap
voorwaarts gezet met hun voorlaatste ronde dossiertoetsen, luistertoetsen, mondelingen en
PWS-presentie. De andere leerjaren ontvangen in deze weken de resultaten van hun tweede
toetsweek. Een spannend moment om te kijken hoe je ervoor staat, soms een moment
waarop blijkt dat je rustig en gestaag moet/kan doorwerken, soms hét moment waarop je
beslist dat het volle kracht vooruit is, gesteund door je ouder(s)/verzorger(s) en je docenten.
De laatste fase van het schooljaar is eigenlijk nú begonnen.
 Op 19 januari mochten we weer zo’n 900 gasten welkom heten op de Open Dag.
320 informatietasjes zijn uitgereikt. Uit de enquête na afloop kwam overduidelijk
naar voren dat de inzet van zo’n 130 leerlingen als gidsen en informanten van de
gasten zeer gewaardeerd werd. Dank jullie wel, klasse hoe jullie de school
presenteren. Na de voorlichtingsavond en de laatste kennismakingslesjes leven we
toe naar 6 en 7 maart, de inschrijvingsdagen 2019.
 Op 25 januari waren de bovenbouwers kunst beeldend op excursie in Utrecht. Niet
alleen werd de aloude en hedendaagse “buitenkunst” van deze snelst groeiende stad
van Nederland bekeken, ook waren we op bezoek bij een kunstatelier en de
tentoonstelling “Utrecht, Caravaggio en Europa” in het Centraal Museum, een
aanrader (t/m 24 maart).



Op 7 februari waren er ruim 40 presentaties van de Profielwerkstukken uit klas 6 (en enkele
uit klas 5). Deze meesterproef onder de praktische opdrachten werd door 89 leerlingen met
verve getoond aan familieleden, vrienden en docenten. Ik noem u enkele onderwerpen:
educatieve video over quantum “tunneling”, de automatische gitaarstemmer, invloed
anticonceptiepil op partnerkeuze, anorexia in relatie tot leptine, ecoferm, insecten als
vleesvervangers, drijvende woningen, Julius Caesar volgens Shakespeare en een duurzamer
Gymnasium Camphusianum….. en zo kan ik nog wel even doorgaan. Na afloop zat mijn hoofd
vol van de indrukken én bewondering, complimenten dames en heren.



Diezelfde zesdeklassers zijn goed bezig: op 13 februari volgden de leerlingen met biologie de
praktijklessen reanimatie. De conclusie was dat dit uitermate waardevol is, ook voor de
leerlingen zonder biologie. Wordt vervolgd.
De Dansdag leerjaar I onder begeleiding van topdocenten van Scapino Ballet en het
Nationaal Ballet was weer een groot succes. Zeven groepen van ca. 20 eersteklassers
toonden “Alles is theater” in een strakke show van een uur, jong en oud(er) hebben genoten.
Tot slot van deze opsomming hoe mooi en waardevol onderwijs kan zijn: het bedrijfsbezoek
van de economen van klas 5 aan een Gorcumse trots, Van Oord International dredging and
marine contractors. In Rotterdam werden de leerlingen getrakteerd op een interessant
college Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dank aan organisatoren Annelotte
Kramer en Philine van Everdingen!





Personalia:
Op 4 januari is geboren LOU Suze, dochter van mw. Van Esch en haar partner en zusje van
Sam. Van harte gefeliciteerd, wij wensen Lou een zonnige toekomst.
Mw. Konijn had forse pech bij een sportwedstrijd, begin maart wacht haar een knieoperatie.
Wij wensen haar sterkte en een voorspoedige revalidatie. Het herstel duurt mogelijk tot de

zomervakantie. In de tussentijd wordt zij vervangen door dhr. Wirix. Wij wensen hem veel
succes en een mooie tijd op het Camphusianum.
De gezondheidssituatie van dhr. Lutterkort maakt werken niet mogelijk. Wij wensen hem
van harte beterschap. Dhr. Van den Held blijft alle lessen Grieks en Latijn vervangen.
Eind februari is mw. Van der Leeuw 25 jaar in overheidsdienst. Wij feliciteren haar met deze
mijlpaal.
Een bericht van mw. Dolman, onze decaan:
Op donderdag 14 maart wordt de jaarlijkse speeddate met beroepsbeoefenaars gehouden.
De leerlingen van klas 4 en 5 praten gedurende 10 minuten met ouders over hun beroep en
vooropleiding. Er hebben zich 35 ouders aangemeld met zeer uiteenlopende beroepen. De leerlingen
kunnen op deze wijze tamelijk informeel kennis maken met een grote verscheidenheid aan beroepen
en opleidingen. Er zullen ook enkele oud-leerlingen aanwezig zijn om over hun ervaringen te praten.
Het belooft wederom een interessante avond te worden.
Mocht u zich nog willen opgeven, dan kunt u nog een mail sturen naar i.dolman@camphusianum.nl
Mocht u zich al wel hebben opgegeven en nog niets van mij hebben vernomen, dan zou ik u willen
vragen nogmaals contact op te nemen.
De deelnemers ontvangen na de voorjaarsvakantie verdere instructies over de invulling van de
avond. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Op vrijdag 15 maart organiseren de onderwijsvakbonden een landelijke staking voor zowel
basis- en voortgezet onderwijs als het hoger onderwijs. Ze willen meer geld voor salarissen
en verlaging van de werkdruk. Het zal voor de eerste keer in Nederland zijn dat het gehele
onderwijs staakt. Inzet van de staking is een structurele, jaarlijkse investering van vier
miljard euro.
Bestuurder en Managementteam hebben besloten dat OVO meedoet aan deze staking. Alle
OVO-scholen zijn daarom op 15 maart gesloten. In een bijgaande brief leest u de oproep
aan ouders, leerlingen en medewerkers. In de vandaag uitgekomen SPartacus staat hierover
een interessant interview van David den Boon met drie docenten van het Camphusianum.
Bijgaand treft u ook de Nieuwsbrief OVO van bestuurder Bert Jan Kollmer, ook te bereiken
via https://stichtingovo.nl/images/nieuwsbrief/2019/190220-nieuwsbrief.pdf
Het is bijna voorjaarsvakantie. Op het moment van dit schrijven wachten ons nog drie
uitvoeringen van de zesde editie van On Stage in theater Peeriscoop, we zijn benieuwd.
Morgen brengen de derdeklassers een belangrijk bezoek aan de Technische Universiteit
Delft, waar zij een veelzijdige voorlichting krijgen t.b.v. profielkeuze. Op dinsdag 5 maart
volgt de ouderavond profielkeuze.
Morgenavond om 19.00 uur vertrekt (verzamelen: 18.30 uur) de Wintersportreis naar
Oostenrijk, met het recordaantal van 106 deelnemers en hun 10 begeleiders, veel plezier
gewenst!
Ik wens u allen een ontspannen voorjaarsvakantie.
Met een hartelijke groet vanuit de schoolleiding,
Hans Ruitenbeek,
rector

h.ruitenbeek@camphusianum.nl

KALENDARIUM
week 09

week 10
ma 04 mrt
di 05 mrt
wo 06 mrt
do 07 mrt

vr 08 mrt
week 11
ma 11 mrt
di 12 mrt
wo 13 mrt
do 14 mrt

vr 15 mrt
week 12
ma 18 mrt
wo 20 mrt
week 13
ma 25 mrt
di 26 mrt
wo 27 mrt
do 28 mrt
vr 29 mrt
week 14
ma 01 apr

di 02 apr
wo 03 apr
vr 05 apr

Voorjaarsvakantie: za 23 februari t/m zo 3 maart 2019
Wintersportreis 2019
Start trimester 3 (t/m 19 juli 2019)
20.00 uur: bestuursvergadering Oudervereniging
20.00 uur: profielkeuzeavond leerjaar III
16.00-21.00 uur: centrale inschrijving van nieuwe leerlingen
in het Auditorium
Inhalen/herkansen dossiertoetsen trimester II klas 6
16.00-21.00 uur: centrale inschrijving van nieuwe leerlingen
in het Auditorium
Inhalen/herkansen dossiertoetsen trimester II klas 6
Inleveren voorlopige profielkeuze leerjaar III
middag: basketbaltoernooi klas 3 t/m 6
middag: Romeo & Julia leerjaar II
Rekentoets leerjaar VI
19.30 uur: vergadering Medezeggenschapsraad
Rekentoets leerjaar V
Rekentoets leerjaar V
12.00 uur: deadline inleveren cijfers trimester 2
20.00 uur: speeddate leerjaren IV en V
Landelijke onderwijsstaking, geen lessen
Romereis 2019
19.30 uur: voorlichtingsavond Internationalisering leerjaar III
Verkiezingen Provinciale Staten; school stembureau
35-minutenrooster; rapportvergaderingen leerjaren I en II
opgave inhalen/herkansen trimester 2 en herkansen trimester 1 leerjaar V
OVO-personeelsdag, geen lessen
Inspectiebezoek
Toetsweek 3 leerjaar VI
35-minutenrooster; rapportvergaderingen leerjaren III en IV
Toetsweek 3 leerjaar VI
Uitdelen rapporten trimester 2
35-minutenrooster; rapportvergadering leerjaar V
Toetsweek leerjaar VI
Opgave ouderavond rapporten trimester 2
Inhalen/herkansen dossiertoetsen trimester 1 en 2 leerjaar V
Toetsweek leerjaar VI
Inhalen/herkansen dossiertoetsen trimester 1 en 2 leerjaar V
Toetsweek leerjaar VI
Ouderavond rapporten trimester 2
Inleveren definitieve profielkeuze leerjaar III

