
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 18 december 2020 

 

 

Betreft: nieuwe informatie  

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Afgelopen dinsdag informeerden we iedereen over de nieuwe lockdown in Nederland. Het Carolus heeft er bewust 

voor gekozen om de periode tot aan de kerstvakantie geen lessen te plannen. We hadden tenminste één 

schakeldag nodig en voor vandaag stonden alle kerstvieringen gepland, die helaas ook geen doorgang kunnen 

vinden. Om tegemoet te komen aan de werkdruk onder docenten, is ervoor gekozen om deze periode te gebruiken 

om goed voor te bereiden op de online lessen vanaf 4 januari. We starten dan gelijk om 8.30 uur met de eerste 

online les.  

 

Vragen over genomen besluit 

We hebben van enkele ouders, verzorgers de vraag gekregen waarom we leerlingen van het eindexamenjaar niet 

naar school te halen en de lessen op school laten volgen. Uiteraard hebben we begrip voor een andere opvatting, 

maar we hebben besluiten genomen op grond van de volgende redenen: 

We hebben gekozen voor hetzelfde lesrooster voor de hele school: 30 minutenlessen. Die tijdsduur heeft te maken 

met de kwaliteit van online lessen. Een 50-minuten les online is niet effectief en het is niet goed om lesdagen tot 

16.00 uur achter een beeldscherm te zitten. Een apart rooster maken voor de leerlingen van de eindexamenklassen  

op basis van 50 minuten is niet uitvoerbaar.  

Naar school halen van de oudste groep leerlingen vinden we op dit moment niet verantwoord. Nederland wordt 

gevraagd de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk op te volgen met als doel het virus er zo snel mogelijk onder 

te krijgen. Dat wil zeggen: studeer en werk zoveel mogelijk vanuit thuis. 

We willen in elk geval voorkomen dat complete afdelingen of de hele school langer gesloten moet worden. Die kans 

is groter als we alsnog 300 examenleerlingen de hele dag naar school laten komen. Andere scholen hebben dat al 

meegemaakt in de afgelopen periode en dat wil het Carolus niet laten gebeuren. We kiezen nu voor veiligheid.  

We hopen van harte dat we vanaf 18 januari de lessen voor alle leerlingen weer op kunnen pakken in de meest 

ideale vorm: de hele dag op school. Nu is dat niet de vorm waarvoor we kiezen. Uiteraard halen we de 

eindexamenleerlingen weer naar school als de lockdown onverhoopt langer duurt.  

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

en aan de eindexamenleerlingen 



 

Wat doen we wel? 

Bovenstaande betekent niet dat we onze eindexamenleerlingen niets bieden. Naast de online lessen tot uiterlijk  

13.00 uur, zullen we in de middaguren de leerlingen van 4M, 5H en 6V naar school halen voor verplichte 

lesmomenten, practica of oefensessies voor de luistertoetsen van de moderne vreemde talen. Deze momenten 

staan ingedeeld in het rooster van de leerlingen (terug te vinden als ‘toets’). De leerlingen van een klas/cluster zijn 

dus ingedeeld op dat moment.  

Daarnaast hebben we voor behoorlijk wat vakken plustijden ingeroosterd, waar leerlingen zich voor in kunnen 

schrijven en bij kunnen werken of vragen kunnen stellen. We roepen de leerlingen op zich hiervoor in te schrijven 

via Magister. Deze plustijden zijn terug te vinden in het rooster op lesuur 9 of 10.   

In bijgevoegd schema is te lezen wat we aanbieden per afdeling. 

 

Inhalen 

Op 5 en 6 januari haalt een aantal leerlingen een gemiste toets in. Deze toets wordt in Magister in het rooster van 

de betreffende leerlingen geplaatst. 

 

Luistertoetsen 4M, 5H, 6V 

In de week van 25 januari worden de Cito kijk- en luistertoetsen voor de moderne vreemde talen (Engels, Frans en 

Duits) afgenomen. Wij hanteren hierbij de door het Cito genoemde adviesdata. 

Deze schoolexamens starten dagelijks om 8:45 uur. Deze toetsen zijn terug te vinden in de Magisteragenda van 

de leerlingen. Indien uw zoon, dochter dyslectisch is, wordt er een aangepaste toets aangeboden. Dit houdt in dat 

er tussen de opgaven in meer tijd zit. Conform het gestelde in het examenreglement zal verlof op deze dagen niet 

worden toegekend. Het betreft namelijk een officieel examenmoment. Aanwezigheid is dus verplicht.  

 

Gecoördineerde toetsweek 4M 

Voor de leerlingen van 4M staat een extra toetsweek gepland. Deze stond gepland in de week van 18 januari tot 

en met 22 januari 2021 en wordt vanwege deze lockdown verplaatst naar de periode van 5 februari tot en met 12 

februari 2021.  

 

Centrale eindexamens 

Afgelopen woensdag hebben we helderheid gekregen over de centrale eindexamens voor de leerlingen in het 

voortgezet onderwijs. Deze eindexamens gaan door. Dat is een heel belangrijk besluit van het kabinet. De 

leerlingen krijgen wel de mogelijkheid om de eindexamens verspreid over twee tijdvakken af te leggen. Tevens 

komt er een tweede herexamenmogelijkheid.  

We werken deze kaders momenteel intern uit en zullen de leerlingen en ouders, verzorgers de komende periode 

uiteraard op de hoogte houden.  

 

Door middel van deze brief hopen we u voldoende te hebben geïnformeerd. Tevens rest mij u een goede 

kerstvakantie en fijne feestdagen toe te wensen namens alle medewerkers van het Carolus Borromeus College. 

We hopen dat alle examenleerlingen volgend jaar een prachtig diploma in ontvangst mogen nemen, maar ook dat 

2021 een jaar wordt waarin we ons leven weer kunnen oppakken zoals we dat gewend zijn.   

 



 

Alle gestuurde brieven kunt u altijd terugvinden op onze website via Onze school en het coronavirus - Carolus 

Borromeus College. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan gerust contact op met de mentor, 

coördinator of afdelingsleider van uw zoon, dochter.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

R. van de Westerlo  

Directeur 

 

 

Bijlagen: 

- Extra lessen januari 2021 

- Kerstwens 

 

https://carolus.nl/coronavirus/
https://carolus.nl/coronavirus/

