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Welkom op de meest veelzijdige
school van de Bommelerwaard!
Het Cambium College is een openbare school voor vmbo,
havo en vwo. Een toegankelijke en veilige school waar je
volop kansen krijgt en (vraag dat gerust aan onze leerlingen)
uitstekende resultaten kunt boeken. Omdat er veel te kiezen
valt kun je je hier goed voorbereiden op je vervolgopleiding,
welke dat ook wordt. We doen ons uiterste best om een
gezellige school te zijn, waar iedereen je kent en respectvol
met je omgaat. Reken er maar op dat je hier een geweldige
schooltijd kunt hebben!
Niemand is hetzelfde, maar we zijn hier wel allemaal gelijk.
Daarom besteden we veel aandacht aan de omgang met
elkaar, maar ook aan begrippen als democratie, luisteren
naar elkaar en respect tonen voor andere meningen.
We nemen jou én je ideeën hier dan ook serieus. Als je een
vraag hebt, doen we ons best om je zo goed mogelijk te helpen. We zeggen niet direct nee, maar we gaan liever samen
met jou op zoek naar wat er mogelijk is. We zijn altijd op
zoek naar oplossingen, positief ingesteld en bereid als dat
voor jou beter is, om ook even buiten de paadjes te lopen.
Deze brochure vertelt je van alles over onze school. Achterin
hebben we ook de nodige informatie voor je ouders opgenomen. Dat mag je natuurlijk lezen (maar dat hoeft niet ;-).
We hopen je binnenkort te zien op het Cambium,
Hanneke Koster, rector-bestuurder
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Eén school, twee locaties
De Waard
Het gebouw is overzichtelijk en de klassen zijn hier klein,
zodat er voldoende aandacht is voor jou. Je leert bij ons
vooral door te doen en te ervaren. Je werkt zelfstandig
en in groepjes aan opdrachten en praktische projecten.
Zo leer je ‘vanzelf’ ondernemend denken én aanpakken.
Daar heb je altijd plezier van, welke beroeps- of vakopleiding je ook wilt gaan volgen in het mbo. We weten
dat keuzes maken niet altijd makkelijk is, daarom staan
onze docenten klaar om je daarbij te begeleiden.

Vmbo-bb
Werk jij graag met je handen en met je hoofd? Als je
kiest voor onze basisberoepsgerichte leerweg, ga je veel
aan de slag met praktijkvakken, afgewisseld met theorie.
De theorie die je hier krijgt kun je direct toepassen bij
de praktische opdrachten die je uitvoert. We bereiden
je voor op het mbo en helpen je bij je keuze van een
geschikte opleiding.

Vmbo-kb
Ben je vooral praktisch
ingesteld? Dan zit je bij ons
goed, want op het vmbo-kb
leer je vooral door te doen.
Op de ‘kaderberoepsgerichte leerweg’, zoals dat
officieel heet, krijg je een
mix van theorielessen en
praktijkvakken. Zo leer je
waar je goed in bent, welke
sectoren of beroepen jou
interessant lijken en welke
mbo-richting bij je past.

Mentorlessen

We willen graag dat het goed gaat met onze brugklassers. Zo
werken we, met allerlei spelvormen, aan de groepsvorming om
een positief klassenklimaat te creëren.
Er zijn twee mentorlessen per week waarin veel aandacht is
voor groepsvorming, er is een kennismakingskamp en we
controleren het welzijn van onze leerling door het invullen van
een ‘klimaatschaal’. Mentoren hebben geregeld contact met de
ouders. Als blijkt dat er extra ondersteuning nodig is, kunnen
zij dat het hele jaar door organiseren.
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Talentroute
Om jouw talenten volledig te ontdekken en te benutten
kies je op De Waard uit diverse talentontwikkelingen.
Wij bieden die aan in zo’n vier ‘workshops’ per jaar. Elke
ronde kan je weer een nieuwe keuze maken.
Kies je voor theater, robots & drones of fotografie?
Misschien wil je leren koken, een sieradenlijn ontwerpen
of een schilderij maken. Droom je ervan om je eigen
bouwkraan te maken? Of ben je creatief en teken
je graag een stripverhaal? Ben je sportief? Dan kun
je ook kiezen uit challenge games, zelfverdediging
of boogschieten. We hebben veel verschillende
talentroutes.
We starten met een introductieperiode zodat wij je
kunnen helpen kiezen wat het beste bij jou past. Je kunt
zelf kiezen wat jij leuk vindt en zou willen uitproberen.

Talentontwikkeling

‘Je hebt duizend-en-een verschillende talenten. Dat kan heel klein
en praktisch zijn, goed kunnen
presenteren bijvoorbeeld, maar
ook heel groot en abstract, zoals
leidinggeven. We proberen daar
altijd oog voor te hebben en te
houden.’

Valerie van den Hoek
brugklascoördinator
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Eén school, twee locaties
Buys Ballot
Als je het voor het eerst ziet, lijkt het gebouw best groot,
maar je zult merken dat het van binnen verrassend
overzichtelijk is. Je vindt er dan ook snel je weg.
We vinden het belangrijk dat je je persoonlijke talenten
ontdekt en tot bloei kan laten komen, maar hoe weet je
nou welke manier voor jou het beste werkt? Samen met
je coach kun je hier zelf een gedeelte van je lesrooster
invullen. Wiskunde, biologie, Nederlands en Engels zijn
verplichte vakken. Die kun je aanvullen met andere uren
zoals sport, art, MuziekPlus, Cambridge Engels of extra
lessen bij vakken waar je moeite mee hebt of extra in
geïnteresseerd bent. Omdat er zoveel te kiezen is, vind je
hier altijd de vakken die bij je passen en kun je werkelijk
het beste uit jezelf halen.

Vwo
Op het vwo bereiden we je via
uitdagende lessen en opdrachten
voor om te leren onderzoeken,
verbanden te zien en je denkbeelden te delen met andere
mensen. Het type vwo dat wij
aanbieden is het atheneum, maar
we spreken van vwo. Op het vwo
krijg je een nog grotere hoeveelheid leerstof te verwerken dan
op het havo. Ook gaan we er van
uit dat je beschikt over voldoende zelfstandigheid.

Doorgroeien

‘Het advies waarmee leerlingen
binnenkomen is een belangrijk
gegeven, maar we gaan daar niet
blind van uit. Regels zijn prima,
maar het meewegen van alle
factoren en blijven kijken naar
de persoon is belangrijker. Soms
kan een leerling veel meer dan de
omgeving aanvankelijk dacht. We
hebben leerlingen die zijn begonnen op de afdeling vmbo-tl en nu
- met een tussenstap op het havo
- naar hun vwo-examen toewerken.
Natuurlijk, ze moeten er hard voor
werken. Maar met de juiste begeleiding is dat geen enkel probleem.

Frans Vlieg, teamleider vwo
Vmbo-tl
Op onze afdeling vmbo-tl hebben we een ruim aanbod
van vakken. Naast het Bèta Challenge programma, de
extra sport- of artlessen in de onderbouw, kies je in de
bovenbouw voor een 7e examenvak. Dit doen we om de
aansluiting met het havo te versterken en jouw kansen
op het mbo te vergroten. Om het aanbod van vakken
compleet te maken, kun je bij ons ook examen doen in
lichamelijke opvoeding 2 en maatschappijkunde. Deze
vakken kunnen jou een voorsprong geven als je doorstroomt naar het mbo. Genoeg stof dus om jezelf te
ontwikkelen!

Havo
Hou je van denken én van doen? Dan ben je hier op
je plek. Samen met je docenten zoek je uit wat je wilt
leren en hoe je dat het beste aanpakt. Onze havo staat
bekend om de gemoedelijke sfeer en de vele mogelijkheden, zoals art, sport of technasium. Heb je zin in een
extra uitdaging, kies dan voor Cambridge Engels en/of
MuziekPlus. Zo kun je op een nog hoger niveau aan je
vaardigheden werken.
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Talentprofielen
In de brugklas laten we jouw specifieke talenten via
uitdagende werkvormen tot bloei komen. We helpen je
door verschillende talentprofielen aan te bieden, zoals
Sport en Art, het volgen van verschillende workshops op
onze locatie De Waard

Sport

Art

In dit profiel is veel aandacht voor sport en beweging, omgaan
met verschillen, leidinggeven, coachen en fair play. Je krijgt in de
onderbouw elke week extra lesuren lichamelijke opvoeding (LO).
Je maakt kennis met verschillende sporten zoals tennis, rugby,
freerunnen, archery tags, lacrosse, floorbal, turnen, dans en nog
veel meer. Daarnaast zijn er extra sportacitiviteiten in de vorm van
trainingen, clinics en excursies.

Bij Art ontdek en ontwikkel je je kunstzinnige talenten.
Je volgt elke week extra lessen waarin tekenen, film,
schilderen, beeldhouwen, handvaardigheid, muziek,
fotograferen, drama en toneel aan bod komen. Buiten
het lesrooster om bezoeken we met de klas bijvoorbeeld een popconcert of theatervoorstelling. We volgen
workshops en gaan op excursie naar een museum.

De lessen LO draaien niet meer
alleen om ‘bezig zijn met je lijf’.
Vaardigheden als samenwerken,
leidinggeven en organiseren
vormen een essentieel en waardevol onderdeel. Een belangrijke
component is ook dat leerlingen
zelf complete lessen uitdenken én
geven.
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Technasium
Van de brugklas tot het examen maak je kennis met sectoren,
beroepen, onderwerpen en vraagstukken uit de zeven bètawerelden. Zo kun je straks een weloverwogen carrièrekeuze
maken. Je ontwikkelt vaardigheden als creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, communicatie, plannen, projectmatig
werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken.
Technasiumleerlingen zien we hier als zelfstandige opdrachtnemers. In een eigen, speciaal ingerichte, werkruimte waar je
werkt aan bèta technische opdrachten uit de praktijk.
Een O&O (Onderzoek & Ontwerpen)
project begint altijd met een echt
vraagstuk. Leerlingen bezoeken de
opdrachtgever om uitleg te krijgen
en de opdracht te formuleren. Dan
ga je aan de slag om, begeleid door
een speciaal opgeleide docent, een
oplossing te vinden. Na de afgesproken doorlooptijd presenteer je wat je
hebt bedacht. De opdrachtgever is
daar bij aanwezig, zodat deze vanuit
zijn kennis en vakgebied waardevolle
feedback kan geven.

Bèta Challenge
Creatieve ideeën uitwerken, samenwerken, werelden buiten de school
verkennen, ontdekken waar je goed in bent en waarin je wilt groeien.
Bij Technologie & Toepassing (T&T) kom je het allemaal tegen! Het
Bèta Challenge Programma is speciaal ontwikkeld voor het vak T&T
op vmbo-tl. Het heeft een sterke loopbaan oriëntatie en begeleiding
(LOB) component en is bedoeld om onderwijs en arbeidsmarkt met
elkaar in verbinding brengen.
Leerlingen werken het hele jaar door in groepjes aan vragen van
bedrijven en instellingen (zoals ziekenhuis of gemeente). Opdrachten
hebben altijd iets te maken met techniek of technologie. Je doet
onderzoek, verzamelt kennis over de opdrachtgever en maakt bijvoorbeeld een ontwerp voor een nieuw product. Actuele problemen van
bedrijven en instellingen, waarmee je de opdrachtgever echt verder
helpt.
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Cambridge Engels
Heb je zin in een uitdaging? Dan kun je je bij ons
op school aanmelden voor Cambridge Engels.
In de brugklas krijg je een goed beeld van wat
het vak inhoudt, waarna je kunt kiezen of je
ermee verder wilt in de 2e en de 3e. In klas 3
kun je opgaan voor het Cambridge English First
examen, een internationaal erkend diploma.
De traditionele Engelse les
richt zich vooral op passieve
vaardigheden, zoals lezen
en schrijven. Cambridge
voegt daar vooral spreken
en luisteren aan toe. Soms
moet je bij een plaatje zelf
een verhaal verzinnen. Als
je sommige woorden niet
kent, daagt Cambridge je uit
om er dan een omschrijving
voor te geven. Dat is een
van de beste manieren om
een taal te leren.

MuziekPlus
Zing jij altijd onder de douche? Een beetje neuriën of
gewoon keihard? Trommel jij op alles wat je tegenkomt
of heb je wiebelende piano vingers? Wil je noten leren
lezen, meer weten over verschillende muziekstijlen of
een beetje tokkelen op de gitaar? Kun jij al goed een
instrument bespelen? Of ben je gewoon heel nieuwsgierig? Dan zit je bij de MuziekPlus klas goed!
We gebruiken muziek vanuit de geschiedenis en ook
muziek van nu. We leren samenspel, naar elkaar luisteren en muziek maken op gevoel. Elke week hebben we
anderhalf uur om muziektheorie te leren en te ontdekken wat jij leuk vindt om te spelen en te luisteren. We
maken kennis met het keyboard, de gitaar, percussie en
de zangstem. Geregeld laten we wat moois aan elkaar
horen of gaan we het podium op. Iedereen is welkom,
nachtegaaltjes én kraaitjes, uit de maat dansers en
Rock&Roll artiesten in spé!
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Extra’s
Digitaal

Lor solorem laut vita
dolestius repre nos simi,
nonsequ idicium

Op locatie Buys Ballot werk je
met een eigen Chromebook als
ondersteuning in de les en thuis.
Op locatie De Waard werk je vooral met een computer op school.
Zo bereiden we je voor op de
toekomst waarin het digitale
werken een steeds grotere rol
speelt. Naast de laptop/desktop
gebruiken we natuurlijk ook
boeken en andere lesmaterialen.

Maatschappelijke stage
Mediatheek
Hier vind je computers en materiaal dat helpt bij je studie en praktische opdrachten: boeken voor de
leesdossiers van de moderne talen,
naslagwerken en digitale databanken. Er zijn ook luisterboeken,
voor dyslectische leerlingen, maar
ook om te helpen een vreemde
taal te perfectioneren.

In de 3e klas vmbo en 4e klas havo en
vwo doe je een stage bij een vereniging
of instelling. We vinden het belangrijk
om mee te geven dat het waardevol is
om je ook belangeloos in te zetten voor
anderen. Daarbij is veel mogelijk. Zo
waren onze leerlingen betrokken bij de
organisatie van de jaarlijkse ponymarkt
(met ook veel kermisachtige attracties
en een warenmarkt) in Brakel. Met als
centrale vraag: hoe maak je dit evenement aantrekkelijk voor een brede
groep?

Open leercentrum
In het OLC kun je onder toezicht
en in stilte werken. Dankzij de
directe verbinding met de mediatheek kun je makkelijk gebruik
maken van faciliteiten daar. In
beide ruimtes gelden dezelfde
regels als in de lesruimtes.
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Burgerschap
Op het Cambium vinden we niet alleen
het diploma belangrijk, maar hebben
we ook aandacht voor maatschappelijke relevante thema’s. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan onze democratische
waarden en onze rol in Europa. Op locatie De Waard is in schooljaar 2020-2021
gestart met ‘Goedemorgen op school’.
Klas 1 t/m 3 start elke ochtend met een
gesprek over een actueel thema.

Bijbaan

Een van onze leerlingen danst al
vanaf haar 4e jaar en zit bij het
showteam van haar dansschool.
Voor de maatschappelijke stage
was haar favoriete hobby dan ook
een logische keuze. Ze begon bij
de jongste dansgroepen. In het begin deed ze alleen de warming-up,
maar uiteindelijk mocht ze zelfs de
choreografie verzinnen. De MAS is
voorbij, maar ze geeft nog steeds
dansles, nu alleen als bijbaan.
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Flexrooster

1
2

Ambitie 1:
Lessen waar je enthousiast van
wordt
Meer variatie in de lessen
Betere samenhang tussen 		
de vakken
	
Uitdaging en inspiratie voor
elke leerling

Ambitie 2:
Betere begeleiding bij het leren
Elke leerling een coach
Keuze- en ondersteuningslessen
in kleine groepjes
	
Keuze voor begeleid huiswerk
maken op school

Waarom het Flexrooster?
Door de invoering van het flexrooster kun je, samen met je coach, zelf
een gedeelte van je lesrooster invullen. Wiskunde, biologie, Nederlands
en Engels zijn natuurlijk verplichte vakken, maar die kun je aanvullen met
andere uren zoals sport, art, MuziekPlus, Cambridge Engels of extra lessen bij vakken waar je moeite mee hebt of meer van wilt weten. Omdat
er zoveel te kiezen is, vind je hier altijd de vakken die bij je passen en
dagen we je uit het beste uit jezelf te halen.

Lestijden vmbo-tl
1e uur

Lestijden havo/vwo

40 min 08:25 - 09:05

1e uur

5 min pauze

2e uur

5 min pauze

80 min 09:10 - 10:30

2e uur

5 min pauze

3e uur

80 min 10:35 -

3

 amen met je coach maak je je
S
eigen rooster
Optimale kansen op goede		
resultaten in elk vak

4e uur

11:55

3e uur

80 min 12:20 - 13:40

40 min 14:05 - 14:45

40 min 14:50 - 15:30
80 minuten lessen die
elke dag vast staan,
met geplande vakken.
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4e uur

12:15

80 min 12:40 - 14:00
5 min pauze

5e uur

5 min pauze

6e uur

80 min 10:55 25 min pauze

25 min pauze

5e uur

80 min 09:10 - 10:30
25 min pauze

25 min pauze

Ambitie 3:
Leren leren en keuzes
maken

40 min 08:25 - 09:05

40 min 14:05 - 14:45
5 min pauze

6e uur

40 min 14:50 - 15:30
40 minuten lessen die
leerlingen naar keuze
zelf mogen invullen.
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Informatie voor ouders/verzorgers
De overgang van groep 8 naar
de brugklas is een grote stap,
daarom beginnen we er al vroeg
mee. In november voorafgaande
aan het nieuwe schooljaar is er
de informatieavond voor ouders.
Tijdens onze ‘doe-dagen’ en
Cambium Experience zijn alle
leerlingen welkom om een kijkje
te nemen op onze afdelingen. Zo
krijgen ze alvast een indruk van
wat ze van onze school mogen
verwachten.

Zelfstandigheid
Onze filosofie is dat leerlingen dingen moeten leren op
momenten dat ze het tegenkomen. Dan gaat het op een
zo natuurlijk mogelijke manier.
Parallel aan de standaard vakken werken de leerlingen
aan hun eigen ontwikkeling met als doel zichzelf beter te
leren kennen. ‘Wie ben je, wat past het best bij je en wat
wil je uiteindelijk bereiken?’ Het zijn vragen waar we de
leerlingen zelf antwoorden op laten formuleren.
Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld dat de leerlingen van
De Waard die uitstromen naar het mbo minder vaak van
opleiding wisselen dan het landelijk gemiddelde. Dat
komt omdat ze zichzelf beter hebben leren kennen en
daardoor een betere keuze hebben kunnen maken. Ze
vertonen minder ‘volgzaam gedrag’.

Huisbezoek
Als een leerling is aangemeld doen we er, samen met de
basisschool, alles aan om de overstap naar het Cambium
zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op locatie De Waard
hebben we nog een extra onderdeel om nader kennis te
maken. Onze brugklasmentoren komen op huisbezoek
om ook met u als ouders kennis te maken. Dat gebeurt
een tot twee weken voor de zomervakantie. Leerlingen
van wie we verwachten dat ze extra zorg nodig hebben,
mogen voor de vakantie komen kennismaken met onze
school, nog los van de eerste samenkomst van de
nieuwe klas.”
Zo’n kennismaking vinden wij ontzettend belangrijk,
want dit bevordert de goede samenwerking tussen
ouder, leerling en mentor. Alle mentoren hanteren deze
persoonlijke aanpak. Voor de zomervakantie komen de
nieuwe leerlingen ook al een keer naar school voor een
introductiemiddag. Dan maken ze kennis met hun mentor
en hun klasgenoten. Leerlingen van wie we (samen met
de basisschool en ouders) inschatten dat de overstap
extra spannend voor ze is, komen een keer extra tijdens
de ‘VIP-middag’.

Ondersteuning op maat
De mentor en/of coach is in de dagelijkse gang van
zaken de belangrijkste begeleider van uw kind. Maar er
is natuurlijk meer. We hebben de nodige specialisten die
als dat nodig of gewenst is kunnen helpen om uw kind zo
goed mogelijk door het voortgezet onderwijs te loodsen.
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Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding. Of een kind nu binnenkomt
met dyslexie, autisme of gedragsproblemen; wij
zorgen voor ondersteuning, nog voor hij of zij de
school binnenstapt. Goed contact met ouders,
leerlingen en basisscholen is hierbij van groot
belang. De twee ondersteuningscoördinatoren
op beide locaties vervullen een belangrijke rol
binnen dit proces en werken zeer nauw samen.
Binnen de school zijn verschillende specialisaties aanwezig om kinderen zo goed mogelijk
te begeleiden. Vaardige mentoren/coaches,
leerlingbegeleiders, een teamleider, stagiaires
pedagogiek, een pedagogisch medewerker, een
ambulante ondersteuner, een ondersteuningscoördinator. Samen kijken we welke ondersteuning waar nodig is. Zo hebben we bijvoorbeeld
een maatwerkklas voor leerlingen die tijdens de
les extra ondersteuning nodig hebben. In dit
lokaal is de hele dag toezicht, zodat de leerlingen een zo goed mogelijke begeleiding krijgen.
Ook werken we nauw samen met externen:
schoolmaatschappelijk werk van Buurtzorg
Jong, gebiedsteam Maasdriel, de leerplichtambtenaar en de GGD.

Ouders denken mee
Oudervereniging Buys Ballot neemt zo’n vijf
keer per jaar met de rector de lopende zaken
en toekomstige ontwikkelingen door. Dat is een
goede manier om op een informele manier te
bespreken hoe ouders tegen schoolzaken aankijken. Dat is meteen ook het belangrijkste verschil
met de meer formele positie van de klankbordgroepen en de medezeggenschapsraad.
Ook de Ouderraad De Waard functioneert als
klankbord voor school, ouders én leerlingen.
Belangrijk, want door geluiden van meerdere
kanten aan te horen, kweek je meer begrip en
weet je wat er speelt.
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Veiligheid voor alles

‘Iedereen moet zich hier veilig
voelen. Dat kan als je vroeg begint
met begrippen als democratie,
luisteren naar elkaar en respectvol
met elkaar omgaan. Jongeren staan
daar zeker voor open, maar dan
moet je als organisatie ook een
voorbeeld zijn en in die sfeer beleid
maken. Pas dan kun je ook het klaslokaal zo organiseren. We hebben
de toekomst als we in staat zijn
om jongeren te leren naar elkaar te
luisteren. Niet alleen jongeren, ook
wij – volwassenen – moeten dat af
en toe nog leren. Alleen dan kunnen
we ze die spiegel voorhouden.’
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Locatie Buys Ballot
vmbo-tl, havo en vwo
Courtine 2
5301 DH Zaltbommel
Telefoon: (0418) 51 25 00
Mail: info@cambiumcollege.nl
Locatie De Waard
vmbo-bb en vmbo-kb
Oude Bosscheweg 2
5301 LA Zaltbommel
Telefoon: (0418) 51 24 08
Mail: dewaard@cambiumcollege.nl

www.cambiumcollege.nl

