
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 15 december 2020 

 

 

Betreft: lockdown december 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Gisterenavond heeft u in de persconferentie van de minister-president kunnen horen dat de maatregelen rondom 

het coronavirus aangescherpt worden. Een van die maatregelen binnen de lockdown heeft betrekking op het 

voortgezet onderwijs. Door middel van deze brief informeer ik u graag over de laatste ontwikkelingen op het Carolus 

Borromeus College.  

 

Vanaf morgen, 16 december 2020, sluiten we onze school voor lessen met leerlingen. Tot de kerstvakantie geven 

we géén lessen, ook niet online. We bereiden ons voor op de periode van online werken vanaf 4 januari t/m in elk 

geval 18 januari 2021. Vandaag hebben we de herkansingen afgenomen voor de leerlingen vanaf klas 2. 

Vanmiddag en vanavond staan de mentor- en vakdocentspreekuren op de planning. Deze gesprekken vinden 

online doorgang. 

 

Persoonlijk device 

Zoals eerder aangegeven in een brief hoop ik dat alle leerlingen in staat zijn om de lessen vanuit thuis te kunnen 

volgen en beschikken zij over een device. Indien dat niet het geval is, kunt u contact opnemen met de afdelingsleider 

van uw zoon, dochter. Samen kunnen we kijken naar een oplossing.  

 

Kwetsbare leerlingen 

Een groep kwetsbare leerlingen zullen we vragen om op school te komen werken. Zij volgen vanaf 4 januari de 

online lessen vanaf het studieplein en kunnen in de middag aan de slag met het huiswerk. Indien uw zoon, dochter 

hiervoor in aanmerking komt, nemen we hierover contact met u op.  

 

  

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

aan alle leerlingen 



 

MS-Teams 

Als het goed is hebben alle leerlingen toegang tot MS-Teams. Indien dat niet het geval is, verzoeken we onze 

leerlingen deze app te downloaden. We vragen dit te bespreken met uw zoon, dochter. 

Uiteraard is het mogelijk om de lessen te volgen via de app van MS-Teams op de mobiele telefoon, maar een groter 

scherm geniet de voorkeur, ook omdat de leerlingen Magister en andere MS-programma's nodig hebben.  

De leerlingen in klas 1 krijgen vandaag uitleg van de mentor over het programma MS-Teams. Zij hebben allemaal 

de beschikking over een notebook. Dat geldt ook voor veel leerlingen in 4 vwo.  

 

Lesrooster 

Vanaf 4 januari om 8.30 uur zullen we de lessen opstarten en hervatten. Dat gebeurt volgens een 30-

minutenrooster. Dat rooster is voor alle leerlingen hetzelfde: 

 

Lesrooster alle klassen 

08.30 - 09.00 LES 1 

09.00 - 09.30 LES 2 

09.30 - 10.00 LES 3 

10.00 - 10.15 PAUZE 

10.15 - 10.45 LES 4 

10.45 – 11.15 LES 5 

11.15 – 11.30 PAUZE 

11.30 – 12.00 LES 6 

12.00 – 12.30 LES 7 

12.30 – 13.00 LES 8 

  

In de middag kunnen de leerlingen zelf aan de slag met huiswerk voor de vakken. Voor enkele vakken zullen de 

vakdocenten grotere (praktische) opdrachten die later in periode 2 en 3 gepland staan alvast online zetten via de 

ELO in Magister, waardoor leerlingen in de middaguren de mogelijkheid hebben om aan die opdrachten te werken. 

Dat is geen eis, maar we kunnen het van harte aanbevelen. 

 

Plustijden 

De plustijden gaan niet door t/m 18 januari. Als de lockdown langer duurt zullen we deze daarna weer opstarten. 

Als leerlingen vragen hebben kunnen ze hun eigen vakdocent mailen of benaderen tijdens de les in MS-Teams. 

 

Magister blijft communicatiemiddel 

Magister blijft het communicatiemedium tussen de leerlingen en docenten. We communiceren het huiswerk via de 

agenda van leerlingen in Magister. De ELO wordt gebruikt voor het delen van studiewijzers, opdrachten en 

PowerPointpresentaties. Leerlingen kunnen via de ELO ook materiaal inleveren. Ook vragen aan docenten kunnen 

worden gesteld via de ELO in Magister.  

We roepen alle leerlingen op om de Magistermail heel goed in de gaten te houden. Op die manier zullen we 

belangrijke dingen blijven communiceren met onze leerlingen, zoals toetsroosters en afspraken.  



 

Afspraken voor de online lessen: 

We streamen de lessen in MS-Teams. Docenten plaatsen hun les in MS-Teams en koppelen de klassen aan hun 

lessen. Voor het volgen van de online lessen zijn enkele belangrijke spelregels nodig, die het online werken mogelijk 

maken. Ik wil u dringend verzoeken onderstaande spelregels thuis te bespreken met uw zoon, dochter.  

- De leerlingen zijn verplicht aanwezig in de online lessen. De aanwezigheid wordt gecontroleerd en geregistreerd 

in Magister. 

- Leerlingen dienen hun camera aan te hebben staan en de microfoon uit. 

- Als de docent vraagt om de microfoon aan te zetten, dan wordt dat verzoek opgevolgd. 

- De leerlingen dienen zich te gedragen tijdens de online les. Als dat niet gebeurt, kan dat leiden tot een 

verwijdering uit deze online les. 

- De leerling toont een goede inzet en bereidt zich voor op de online lessen. 

 

Afwezigheid leerlingen 

Indien uw zoon, dochter geen deel kan nemen aan de online lessen wegens ziekte, verzoeken we u dat kenbaar 

te maken via de Magisterapp of via een telefoontje naar de receptie tussen 8.00 uur en 8.30 uur.  

 

Examenkandidaten 

Voor de examenleerlingen geldt een uitzondering op de totale sluiting van de scholen. Intern wordt bekeken of deze 

examenleerlingen vanaf 4 januari 2021 voor bepaalde vakken in de middaguren vanaf 14.00 uur wél naar school 

worden gevraagd. Dat kan zijn voor praktisch werk, practica, bijlessen of extra uitleg. Ook inhaaltoetsen kunnen 

worden gepland in de eerste weken van januari. Hiervoor zal een apart schema worden opgesteld en later worden 

gecommuniceerd. Juist voor deze groep leerlingen worden de komende maanden cruciaal, omdat we deze 

leerlingen voor moeten bereiden op de centraal schriftelijke eindexamens.  

 

Tot slot 

Veel informatie opnieuw. We passen ons wederom aan op het landelijke beleid en proberen de lessen vanaf 4 

januari zo goed mogelijk vorm te geven en zoveel mogelijk kwaliteit te leveren bij deze online lessen. Het zijn 

bijzondere tijden. 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, schroom dan niet om contact op te nemen met de mentor, 

leerlingcoördinator of afdelingsleider van uw zoon, dochter. Bovenal geldt dat we hopen dat u en uw familie gezond 

blijven, want dat is het allerbelangrijkste. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

R. van de Westerlo  

Directeur  


