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Nieuwsbrief VIII
Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).
Gorinchem, 17 juli 2020
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar 2019-2020 is vandaag afgesloten. Een historisch schooljaar na de tijdelijke
sluiting in maart, het onderwijs op afstand en de heropening met kleine klassen en
studiepleinen voor de bovenbouw in juni. En met 100% geslaagden in het examenjaar:
Jasper Addink, Terra Kamp en Boji Lyubenov scoorden met hun resultaatverbeteringstoetsen, geweldig! In vier sessies kregen 104 examinati hun gymnasiumdiploma in de Grote
Kerk, 12 leerlingen slaagden Cum laude. Veel succes in het Hoger Onderwijs gewenst!
Rectoralia
Na ruim 16 jaren Camphusianum neem ikzelf ook afscheid van het Camphusianum. Met hart en ziel
heb ik gewerkt voor en in onze prachtige school. Meermaals heb ik gezegd: “ik heb de mooiste baan
van Gorinchem!”. In het laatste jaar “op” Sparta was ik ook bouwrector, het WonenLerenZorggebouw verrees. Met Poort6, OVO, Rivas en de gemeente Gorinchem als partners werd Het Gebouw
in september 2005 geopend. De school kon haar vleugels uitslaan: het Camphusianum werd
Universumschool en Begaafdheidsprofielschool.
Het leerlingental steeg gestaag van 400 naar ruim 700. Rivas vertrok uit het gebouw,
in 2011 betrokken we de Groene Zone, ingericht door de leerlingen. Internationalisering groeide, er
kwam ook een Griekenlandreis naast de befaamde Romereis.
We leven samen met bovenbewoners, een tandarts en fysiotherapeuten in ons gebouw, onze
mediatheek is steunpunt van de bibliotheek Gorinchem. Op dat alles ben ik geweldig trots. Ik ben
dankbaar voor alle samenwerking met naaste collega’s in de schoolleiding, de docenten en de OOPleden en alle contacten met scholen, gemeente, bedrijven en instellingen in en buiten het mooie
Gorinchem, naast de contacten met u, beste ouders en verzorgers.
Maar bovenal heb ik genoten van het contact, de samenwerking en de kopjes thee met jullie, beste
leerlingen, geweldig om te zien hoe ieder van jullie eigen-wijs zijn of haar pad kiest en zo moet dat
ook. Tegelijkertijd is ons Gymnasium een schoolgemeenschap, waar een zesdeklasser een
eersteklasser helpt en zo nodig ook andersom. Van de OGC ontving ik de Kop van Camphuysen, daar
ben ik heel blij mee, ik voel mij Camphusiaan en dat zal zo blijven. Wat ik na 38 jaren onderwijs en 27
jaar schoolleiderschap ga doen, weet ik nog niet. Mijn kleindochter vindt dat ik meester op een
basisschool moet worden, misschien is dat wel het beste advies. Grote dank voor het prachtige
afscheid, het was overweldigend!
Ik wens mijn opvolger Daan van Bree veel succes en werkplezier, het blijft de mooiste baan van
Gorinchem. De cirkel voor mij in Gorinchem is rond, dank voor het vertrouwen, het gaat u en jullie
allen goed! Hartelijke groet, Hans Ruitenbeek

Hans Ruitenbeek

Carla van Eeden

Ineke Kooiman

Jan van den Boom

Met pensioen
De rector nam op 15 juli afscheid, gisteren was het de beurt aan drie collega’s, die met een
welverdiend pensioen gaan, een “otium cum dignitate”:
▪ Carla van Eeden was ruim 36 jaar aan de school verbonden, als docent geschiedenis,
zorgcoördinator en counselor. Zij hield zich in brede zin bezig met leerling-

begeleiding, van faalangstreductietraining tot en met hoogbegaafdenbeleid. Zij was
lid van de Medezeggenschapsraad, organiseerde en begeleidde vele excursies en
reizen, maar was bovenal een vakvrouw en onderwijsmens.
▪ Ineke Kooiman was 19 jaar medewerker in de mediatheek, eerst “op” Sparta, daarna
in de mediatheek/bibliotheek achter de rode wand. In samenwerking met
mediathecaris Maaike Mijnsbergen en de vrijwilligers zorgde zij voor leerlingen en
ouderen, op zoek naar een computer, een goed boek of een vriendelijk woord.
▪ Jan van den Boom sluit een lange onderwijscarrière af, van Lisse via Oosterhout naar
Gorinchem. Hij is een gepassioneerd classicus met een groot hart voor kunst en
streefde naar liefde voor de klassieken en Bildung. Zijn brede interesse was ook
terug te vinden in de Namiddagacademie die hij oprichtte en organiseerde, en in zijn
rol als begeleider van Romereizen.
Carla, Ineke en Jan: grote dank voor jullie inzet voor het Camphusianum!
Vandaag hebben enkele andere docenten afscheid genomen:
• Erika de Valk gaf 11 jaar Duits, introduceerde Goethe-onderwijs en gepersonaliseerd
leren. Zij organiseerde en begeleidde Berlijnreizen en was sinds 2017 assistentteamleider leerjaren V en VI. Dank voor je betrokkenheid en collegialiteit in de
schoolleiding, succes in Rotterdam.
• Inge Dijkslag was bètadocent: zij gaf in de afgelopen jaren niet alleen biologie, maar
ook scheikunde, natuurkunde en wiskunde. Zij zat in de commissie
Internationalisering en was medeorganisator van BAGger. Dank voor je brede
inzetbaarheid en succes in Zwijndrecht.
• Bart van de Laar was docent natuurkunde en organiseerde en begeleidde ook
Berlijnreizen. In de afgelopen jaren was hij secretaris van de Medezeggenschapsraad.
Dank voor je inzet en succes in Utrecht.
• Na een jaar Camphusianum vertrekken ook de heren Van Gammeren, Kes en
Versluis. Dank voor jullie inzet en betrokkenheid.
Alle vacatures zijn inmiddels vervuld, mw. Van den Boorn is inmiddels druk aan de slag met
het maken van een nieuw rooster. De nieuwe personeelsleden zullen in de eerste
nieuwsbrief van het komend school worden voorgesteld. Eén uitzondering willen wij maken:
mw. Van Arum gaat naast haar rol als Technisch Onderwijs Assistent ook lessen biologie
geven. Na een aantal jaren studie is zij kortgeleden geslaagd voor de docentenopleiding, van
harte gefeliciteerd!
Evaluatie Corona-onderwijs
Nogmaals dank aan alle ouders en leerlingen die deel hebben genomen in een panelgesprek
of de vragenlijst hebben ingevuld. Het evaluatieverslag is met alle ouders en leerlingen
gedeeld. Na de zomer zullen we verschillende momenten en manieren gebruiken om het
gezamenlijke gesprek over ons onderwijs voort te zetten. We laten na de vakantie snel meer
weten hoe we dit voor ons zien.

In de evaluatie wordt gesproken over een werkgroep die een voorstel gaat doen voor extra
verbindende activiteiten tijdens de opening van het schooljaar op de eerste lesdag. Deze
plannen zijn zo danig geworden dat ze niet meer passen tijdens de openingsdag. Er is een
alternatieve datum voor de plannen gekozen: 25 september, in het teken van de Dies Natalis
van de school.
Extra ondersteuning en maatwerk
Tijdens de panelgesprekken en op de rapportvergadering is gebleken dat er bij sommige
leerlingen behoefte is aan extra ondersteuning of maatwerk. Het gaat bijvoorbeeld om bijles
voor specifieke vakken, om extra mentorcontact of om ondersteuning bij de planning en
organisatie van het schoolwerk. De school heeft van de rijksoverheid aanvullende
bekostiging ontvangen om ondersteuning te leveren in de periode september-december
voor achterstanden die samenhangen met het corona-onderwijs. Het is een flinke puzzel om
de extra ondersteuning in te passen in het lesrooster van leerlingen. De ondersteuning zal
plaatsvinden op het eerste uur van het rooster. Daarna beginnen de reguliere lessen. Om
lesdagen niet langer te laten worden dan normaal heeft de school ervoor gekozen om
tijdelijk een 45-minuten rooster in te stellen. Er zijn namelijk veel leerlingen die flinke
afstanden moeten fietsen. En een uur later klaar zijn met school is, gezien de reistijd op fiets,
dan niet wenselijk.
Tijdens de rapportvergaderingen is een voorlopige inventarisatie gemaakt van leerlingen die
in aanmerking kunnen komen voor deze ondersteuning. De definitieve inventarisatie volgt in
de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
Internationale activiteiten
Zoals u wellicht hebt gehoord en begrepen hebben we als school voor meerdere
internationale activiteiten een besluit genomen deze te annuleren. In een eerder stadium is
er met onze internationale partners besloten om het programma internationalisering
leerjaar 4 dit najaar te annuleren. Vervolgens zijn hier de Romereis en de Griekenlandreis
bijgekomen. We hebben inmiddels besloten om alle internationale meerdaagse reizen in
kalenderjaar 2020 te annuleren.
Dit besluit betekent dat ook de Krakaureis komt te vervallen
Rest ons de ca. 20 leerlingen die de school verlaten, veel succes te wensen op hun nieuwe
school. Maar vergeet niet: eens Camphusiaan, altijd Camphusiaan, je blijft welkom!
Hieronder staat het Kalendarium voor de laatste week van de zomervakantie en de eerste
schoolweek. Op vr. 28 augustus a.s. verschijnt Nieuwsbrief I.
U en jullie allen een ontspannen en fijne zomervakantie gewenst, met een hartelijke groet
vanuit de schoolleiding,
Monique van Amersfoort, Daan van Bree, Sieneke Daniëls, Martine van Duffelen, Bob van
Haren en Arno Pruissen

KALENDARIUM
zaterdag 18 juli t/m 30 augustus 2020: zomervakantie
week 35
do. 27 aug
Ontbijt schoolleiding en OOP
10.30 uur: eerste vergadering schoolleiding
Ontvangst nieuwe personeelsleden
vr. 28 aug
Nieuwsbrief I verschijnt
week 36
ma. 31 aug Geen lessen
09.00 uur: herexamens klas 5
Dirckdag I
di. 01 sep
08.30 uur: start introductie leerjaar I
09.00 uur: opening van het 137e schooljaar
10.30 uur: start lessen klassen 2 t/m 6
13.30 uur: introductie leerjaar IV
14.30 uur: PWS-bijeenkomst leerjaar VI
wo. 02 sep
Introductie leerjaar I

