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Nieuwsbrief IV

Aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Gorinchem, 18 februari 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Op deze veelkleurige lesdag, met de Dansdag voor leerjaar I, de Bonn-excursie voor klas 6 en
de uitgifte van de nieuwste editie van SPartacus, bericht ik u allereerst over de komende drie
dagen: de Ontwikkeldagen waarover ik eerder schreef. In de komende dagen gaan docenten
en secties met allerlei onderwijskundige zaken aan de slag. Er is een schoolbrede scholing
van het CPS over formatief handelen, secties lichten (onderdelen van) hun onder- en
bovenbouwprogramma door, lesmaterialen worden ontwikkeld en er is overleg tussen
secties over gemeenschappelijke onderwerpen. Ik ben blij met deze mogelijkheid uit de CAO
Voortgezet Onderwijs en de wijze waarop dit wordt uitgevoerd in onze school.
Helaas zijn we nog niet zover dat leerlingen actief betrokken worden/zijn bij deze
ontwikkeldagen. Alle reguliere lessen komen te vervallen. Voor leerlingen die in alle rust op
school willen werken is plaats in de Groene Zone, in de lokalen 1.18 en 1.19 en aan de grote
tafel. Op woensdag en donderdag is de mediatheek gesloten.
Op 30 en 31 januari jl. heeft een grote groep van docenten meegedaan aan de landelijke
Onderwijsstaking. Het groeiende lerarentekort in basis- en voortgezet onderwijs is een
alarmerend gegeven, de stakende collega’s benadrukken het belang van structurele
investeringen in het onderwijs. Op donderdag waren er landelijke acties, op vrijdag waren er
schoolacties. Op het Camphusianum was er een debat met leerlingen, docenten, ouders,
rector, bestuurder en wethouder over mogelijke oplossingen voor o.a. de werkdruk bij
docenten en de toetsdruk van leerlingen. Er zijn opties genoemd om gepaste, slimme
verbeteringen toe te passen, zonder het karakter van het gymnasiale onderwijs aan te
tasten. Ik hoop dat dit constructieve gesprek wordt vervolgd, van harte uitgenodigd!
De schoolleiding heeft enkele vragen gekregen over het reparatiesysteem. Informatie
hierover staat in de 20 van Camphuysen die u kunt vinden op de website (Organisatie
→Leerlingen). Op ouderavonden en door de mentoren is hier aan het begin van het
schooljaar aandacht aan besteed. De wijziging zit in het feit dat er sprake is van reparatie op
één moment (6 t/m 8 april a.s.), het aantal te repareren toetsen blijft gelijk (twee toetsen).
Voor de volledigheid de genoemde regeling: “Er bestaat de mogelijkheid om slecht
gemaakte proefwerken of voortgangstoetsen te repareren. Reparatie geschiedt 1 keer per
jaar (in april) met maximaal 2 toetsen van verschillende vakken uit periode 1 en 2.” Voor de
vakken Duits en muziek is er geen reparatiemogelijkheid.

Wij feliciteren dhr. Van Leeuwen en zijn vrouw Maaike met de geboorte van hun zoon Eze
Wieze. Los van een beperkte nachtrust gaat het goed met de familie, van harte gefeliciteerd!
Mw. Adriaanse zal in de komende week een operatie ondergaan en in de komende weken
niet in staat zijn haar lessen Latijn te geven. Oud-collega mw. Dekker (De) neemt haar lessen
in klas 3A en cluster 4La2 over, met grote dank. Wij wensen mw. Adriaanse een voorspoedig
herstel.
Zoals al aan de ouders van klas 1 en 2 gemeld is, is mw. Van Amersfoort door persoonlijke
omstandigheden minder aanwezig. Haar man, onze oud-collega dhr. W. van Ruiswijk, is
ernstig ziek. Berichten en andere vragen kunt u richten aan mw. Van Amersfoort en mw.
Daniëls, assistent-teamleider leerjaren I en II. Wij wensen de familie Van Ruiswijk alle
sterkte.
Eind januari heeft mw. Weychan afscheid genomen als stagiair in de sectie Engels. In het
afgelopen jaar heeft zij een uitstekende stage gedaan, met als resultaat een welverdiende
master. Mw. Weychan heeft zich samen met mw. Haver ook geweldig ingezet voor de Goede
Doelen Commissie. Zij blijft binnen OVO met ons verbonden als docent Engels op de
basisscholen. Dankjewel, Joscelyn.
In de komende maanden is mw. Kuijpers stagiair is de sectie wiskunde. Zij studeert wiskunde
aan de Universiteit Utrecht en doet een zgn. snuffelstage. Veel plezier en succes, Rebecca.
Een kort bericht van mw. Dijkslag en dhr. Van Oss over de PWS-avond van 6 februari jl.:
Er waren in totaal 54 groepjes die hun profielwerkstuk presenteerden. Twee U-Talent groepjes
mochten een mondelinge presentatie geven in de collegezaal. De opkomst was prima. Ook leerjaar 5
was uitgenodigd om alvast te zien wat er komend jaar van hen wordt verwacht. Veel leerlingen
waren zo slim om iets lekkers uit te delen aan de langslopende ouders, docenten en leerlingen. De
onderwerpen waren weer heel divers: van rottende muizenlijkjes tot een computersimulatie van de
historische vlucht van Apollo 11 naar de maan. Van het tweede Vaticaanse Concilie tot kweekvlees
en van de organisatie van de Zomerfeesten tot een analyse van de Formule-1 bolides van Red Bull en
Mercedes. Al met al een hele geslaagde avond!

Tot slot: op wo 11 maart a.s. organiseert de Oudervereniging de tweede Ouder-kind-avond
in dit schooljaar. In het kader van de Boekenweek is er een gastcollege “Van schoenendoos
tot woordenboek: the making of De Dikke Van Dale”.
Gastspreker is Ton den Boon, hoofdredacteur van De Dikke van Dale. Hij zal spreken over de
Nederlandse taal. Hij is op de zaterdag te horen op de radio in “De Taalstaat” en schrijft in de
taalrubriek van Trouw.
Noteert u/jullie de datum alvast in de agenda? Binnenkort ontvangt u de uitnodiging per
e-mail. Mocht u de OGC willen bereiken, dan kan dat via ogc@camphusianum.nl .

De examinandi gaan beginnen aan hun laatste twee schoolmaanden op het Camphusianum,
veel succes met de afronding van jullie Schoolexamen. Op 12 maart zijn alle toetsresultaten
van de leerjaren I t/m V uit trimester 2 bekend, trimester 3 start op 23 maart.
Maar eerst donderdag On Stage en vrijdag de start van de Wintersportreis. Ik wens de
vijfdeklassers alvast een goede voorbereiding van hun Romereis 2020, op 13 maart
vertrekken zij naar de Eeuwige Stad.
Ik wens u/jullie allen een mooie en ontspannen Voorjaarsvakantie toe!
Met een hartelijke groet,
Hans Ruitenbeek, rector

KALENDARIUM
week 08
wo 19 feb
do 20 feb

vr 21 feb
week 09
week 10
ma 02 mrt
wo 04 mrt
do 05 mrt

vr 06 mrt

h.ruitenbeek@camphusianum.nl

Ontwikkeldag docenten, geen lessen
Ontwikkeldag docenten, geen lessen
12.30-14.15 uur: voorstelling Les trois petits cochons
14.30-16.00 uur: On Stage in theater Periscoop (leerjaar I)
19.00/21.00 uur: On Stage in theater Periscoop
1e en 2e uur: CamphusianumJunior
18.30 uur: vertrek Wintersportreis 2020 naar Brixlegg
Voorjaarsvakantie (za 22 feb t/m zo 01 maart 2020)
20.00 uur: vergadering Oudervereniging
vanaf 13.00 uur: Kings of war klas 2A/2B/2D
16.00-21.00 uur: Centrale inschrijving nieuwe leerlingen
Excursie kunst Giselle
Inhalen/herkansen dossiertoetsen periode 2 leerjaar VI
vanaf 13.00 uur: Kings of war 1A/1D/2E
16.00-21.00 uur: Centrale inschrijving nieuwe leerlingen
Inleveren voorlopige profielkeuze leerjaar III
Inhalen/herkansen dossiertoetsen periode 2 leerjaar VI
vanaf 13.00 uur: Kings of war 1B/1C/2C

week 11
ma 09 mrt
di 10 mrt
wo 11 mrt
do 12 mrt
vr 13 mrt
week 12
ma 16 mrt
wo 18 mrt
do 19 mrt
week 13
ma 23 mrt

di 24 mrt
wo 25 mrt

do 26 mrt
vr 27 mrt
week 14
ma 30 mrt
di 31 mrt

wo 01 apr
do 03 apr

uiterlijk 12.00 uur: opgave reparatie leerjaren I t/m IV
BHV-trainingsdag
19.30 uur: vergadering Medezeggenschapsraad
20.00 uur: gastcollege Ton den Boon over de Nederlandse taal
12.00 uur: alle cijfers trimester 2 in SOM
Uitdelen rapport trimester 2 leerjaar V
Vertrek Romereis 2020 leerjaar V
Romereis leerjaar V
Uitdelen rapporten trimester 2 leerjaren I t/m III, IV en VI
DELF Frans-examens
Kangoeroewedstrijd wiskunde leerjaren I t/m III
start Trimester 3 (t/m vr 10 juli 2020)
Inleveren briefjes ouderavond rapport trimester 2
35 minuten-rooster
Rapportvergaderingen leerjaren IV en III
OVO-personeelsdag, geen lessen
Opgave inhalen per. 2/herkansen per. 1 dossiertoetsen ljr V
Inleveren reparatiewerk leerjaren I t/m IV
35 minuten-rooster
Rapportvergaderingen leerjaren II en I
Start toetsweek lII leerjaar VI
Rapportvergaderingen leerjaar V
Toetsweek III leerjaar VI
Internationalisering leerjaar IV
Toetsweek leerjaar VI
Inhalen per. 2/herkansen per. 1 + 2 dossiertoetsen leerjaar V
Toetsweek leerjaar VI
Inhalen per. 2/herkansen per. 1 + 2 dossiertoetsen leerjaar V
Ouderavond rapporten trimester 2
Toetsweek leerjaar VI
Inleveren definitieve profielkeuze leerjaar III

