
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 2 oktober 2020 

 

 

Betreft: mondkapjes, activiteitenweek en ouderraad 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Zoals u ongetwijfeld heeft gevolgd in de landelijke berichtgeving, heeft de Rijksoverheid een advies afgegeven over 

mondkapjes in het voortgezet onderwijs. Door middel van deze brief informeer ik u over het beleid hierover op het 

Carolus Borromeus College. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om enkele andere zaken onder uw 

aandacht te brengen. 

 

Mondkapjes door leerlingen 

Vanaf a.s. maandag 5 oktober doen we een dringend verzoek aan alle leerlingen en personeel om een mondkapje 

te dragen in de zogenaamde doorstroomzones van de school. Het gaat om de gangen, de trappenhuizen en het 

atrium. Kortweg komt het erop neer dat leerlingen en personeel een mondkapje dragen als zij zich voortbewegen 

in het gebouw. In het lokaal (als de leerlingen zitten), mag het mondkapje af. Dat geldt natuurlijk ook op het moment 

dat de leerling in het atrium zit of stilstaat en een boterham eet.  

 

In de eerste zin van de voorgaande alinea spreek ik van een verzoek. Het gaat echter verder dan een verzoek: wij 

gaan er vanuit dat alle leerlingen en personeel dit verzoek opvolgen. Op basis van landelijke adviezen en richtlijnen 

is men tot dit advies gekomen. In het belang van de volksgezondheid is het zaak dat iedereen zich hieraan houdt. 

A.s. maandag zullen we de leerlingen toespreken en benadrukken dat het belangrijk is om hieraan mee te werken. 

Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan in elk geval voor de gezondheid van klasgenoten en medewerkers in 

de school.  

 

Door middel van deze brief verzoeken we u om ervoor te zorgen dat uw zoon, dochter vanaf a.s. maandag de 

beschikking heeft over een mondkapje. We hebben er uiteraard op school, maar kunnen niet voorzien in voldoende 

mondkapjes gezien het feit dat deze regelmatig moeten worden vervangen. Op de website van de Rijksoverheid 

vindt u meer informatie over de instructies voor het maken, het gebruik en het onderhoud. Zie ook: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-

leven/mondkapjes/instructies   

 

Aan alle de ouder(s), verzorger(s)  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/instructies
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/instructies


 

Online lessen – camera aan  

Inmiddels is het geven van online lessen ook onderdeel van het dagelijks onderwijsproces. Het systeem werkt nog 

niet optimaal, maar we leren elke dag bij. Niet in de laatste plaats is het belangrijk dat leerlingen hun camera 

aanzetten, zodat de leerlingen zichtbaar zijn voor docenten. Nu komt het voor dat leerlingen inloggen bij een online 

les en vervolgens andere dingen gaan doen. Of dat leerlingen weigeren hun camera aan te zetten ondanks 

herhaaldelijk verzoek van de docent. 

Wij willen u vragen dit thuis bespreekbaar te maken. Als een leerling zich niet houdt aan deze richtlijnen, zullen wij 

de leerling als onwettig afwezig melden bij de les.  

 

Activiteitenweek 

In de week van 12 oktober staat de eerste activiteitenweek gepland. Hoewel in mindere mate dan u van ons gewend 

bent, organiseren we in deze week voor diverse leerjaren activiteiten. Als gevolg van de coronacrisis hebben we 

veel zaken moeten doorschuiven naar een later moment in het schooljaar. Belangrijk om nogmaals te vernoemen 

vinden we het feit dat de geplande activiteiten kunnen zorgen voor lesuitval wegens de noodzakelijke begeleiding 

door docenten. Wij vragen hiervoor uw begrip.  

 

Ouderraad 

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Met name is de ouderraad op zoek naar ouders, verzorgers met een 

kind op de afdeling mavo-plus. De OR bestaat uit gemiddeld 15 leden die ongeveer 6 keer per jaar met de 

schoolleiding van gedachten wisselen over de lopende zaken op school. De ouderraad is een soort klankbord: de 

schoolleiding vraagt om input op het schoolbeleid en wisselt met deze ouders van gedachten over zaken die spelen. 

Tevens organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond voor ouders, verzorgers in samenwerking met de OR 

van het Dr. Knippenbergcollege.  

Meer informatie of aanmelden kan via ouderraad@carolus.nl 

 

We hopen u door middel van deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u na het lezen van deze brief 

nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de mentor, leerlingcoördinator of 

afdelingsleider van uw zoon, dochter. Tevens wens ik u een goed weekend. En bovenal geldt: blijf gezond.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

R. van de Westerlo 

Directeur 

mailto:ouderraad@carolus.nl

