
 

 

 

 

Helmond, 22 maart 2020 

 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

 

Een bizarre week in een voor ons ongekend vreemde tijd. De wereld staat voor gigantische 

uitdagingen. Hopelijk slagen we erin snel een einde te maken aan deze onwerkelijke situatie.  

 

De eerste week van thuisonderwijs zit erop. Het was voor iedereen omschakelen. Leerlingen 

hebben ineens een heel ander dagritme en er wordt een groot beroep gedaan op de 

zelfstandigheid met schoolwerk. Ik hoop dat leerlingen de mogelijkheid hebben om thuis gebruik 

te maken van een device. Het lijkt vanzelfsprekend, maar ik ben me ervan bewust dat niet 

iedereen thuis altijd een beschikking heeft over een device, zeker als (een van de) 

ouders/verzorgers momenteel ook thuis werkt. Hopelijk is elk gezin erin geslaagd een oplossing 

voor deze situatie te vinden.  

 

Docenten zijn volop bezig met het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op afstand en 

verzorgen van inhaalwerk voor de schoolexamens van eindexamenkandidaten. Afgelopen 

vrijdag is een groep leerlingen uit 6 vwo al naar school geweest voor het afmaken van hun 

praktijkexamen van handvaardigheid. Vanaf morgen gaan we aan de slag met het inhaalwerk 

van schriftelijke toetsen. 

 

Ik ben de afgelopen week getuige geweest van mooie initiatieven en ontwikkelingen. Docenten 

hebben filmpjes opgenomen, PowerPoints voorzien van ingesproken berichten en er worden in 

de ELO opdrachten aangemaakt die leerlingen kunnen maken en via de digitale weg kunnen 

inleveren. We kunnen ons goed voorstellen dat je in het begin van de week gek werd van de 

mails, opdrachten en studiewijzers. Eerst moest er orde in deze chaos komen, voordat je echt 

aan de slag kon gaan.  

 

Dagritme 

Deels herhaling, maar ik zet graag de belangrijkste tips/adviezen vanuit school op een rij: 

- Sta 's ochtends op tijd op en houd je aan het dagritme zoals dat bij een 'normale' 

schooldag geldt. En uiteraard: ga ook op een normale tijd naar bed. Het is geen 

vakantie!  

- Volg het rooster in Magister en Magistermail voor instructies per vak. Werk zoveel 

mogelijk tijdens de reguliere lesuren aan de vakken die je op dat moment op school zou 

hebben. 

- Neem zoveel mogelijk pauze op de normale pauzetijden van school. Beloon jezelf na 

een hele dag hard werken.  

- Leg je telefoon, net als op school als het goed is gebeurt, aan de kant. Gebruik hem 

alleen voor schoolzaken.  

 



 

 

 

Teams via Office365 

Eerder deze week hebben iedereen een instructie gestuurd voor Teams via Office365. Hopelijk 

is het iedereen gelukt hierop in te loggen en het programma te installeren. Vanaf deze week 

zullen verschillende docenten lessen gaan verzorgen via Teams. Dat kan een live-instructie zijn 

maar ook een chat waarop leerlingen vragen aan de docent kunnen stellen. Houd Magistermail 

en Office365 in de gaten om te zien of je docent een les heeft gepland via Teams.  

 

Examenleerlingen 

Je kent je eigen PTA. Controleer goed of alle onderdelen van het PTA zijn afgerond, want alle 

onderdelen moeten afgewerkt zijn om te mogen beginnen aan het centraal examen. We streven 

ernaar om na de komende 2 weken alle onderdelen ingehaald/afgewerkt te hebben. Als je 

zaken tegen komt die niet gepland zijn in de komende 2 weken, neem dan contact op met je 

docent/afdelingsleider.  

 

Inzien toetsen 

We krijgen veel vragen van leerlingen om toetsen uit toetsweek/schoolexamenweek 2 te mogen 

inzien. Dat is helaas niet mogelijk en zullen we dus organiseren zodra de schooldeuren weer 

open gaan. De leerlingen uit de bovenbouwklassen hebben recht op een herkansing. We 

zorgen ervoor dat zij de toetsen kunnen inzien en dat de toetsen besproken worden voordat de 

herkansing wordt afgenomen.  

 

Vakantieplanning 

Er zijn enkele ouders/verzorgers die contact hebben opgenomen met school om te vragen naar 

de vakantieplanning van schooljaar 2020-2021, omdat vakanties mogelijk verplaatst moeten 

worden. De vakantieplanning van het nieuwe schooljaar is te vinden op 

https://carolus.nl/planning/  

 

Fit Challenge 

De trainingen van voetbalclubs, hockeyclubs en de dansschool zijn afgelast en de sportscholen 

zijn gesloten. Onze sectie LO heeft een Fit Challenge ontwikkeld. Je kunt uiteraard meedoen 

aan deze challenge. Let op: probeer de Koala-Challenge alleen als het mag van je ouders. 

 

Als er nieuwe informatie is, volgt uiteraard een nieuwe brief. Als er vragen zijn, schroom dan 

niet om contact met ons op te nemen. Maar bovenal: blijf gezond en let goed op de mensen in 

je naaste omgeving.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ruud van de Westerlo 

Directeur  
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