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Coronamelder op mobiele telefoons
Inmiddels is de coronamelder app door veel Nederlanders 

gedownload. Dat is uiteraard goed en helpt het corona 

onder controle te krijgen. Steeds meer leerlingen hebben 

de app ook op hun telefoon geïnstalleerd, hetgeen ertoe 

leidt dat we regelmatig vragen krijgen hierover. De app 

zorgt soms voor ongemakkelijke situaties. Onze leerlingen 

zitten in lokalen en pauzes relatief dicht bij elkaar, wat 

mogelijk ervoor zorgt dat de app melding doet, terwijl uw 

zoon, dochter niet direct gezien hoeft te worden als een 

‘nauw contact’ van een persoon die besmet is. Daarnaast 

worden onze leerlingen geacht om bij binnenkomst in het 

lokaal de telefoon in het telefoonhotel (de telefoontas) te 

stoppen. De mobiele telefoons hangen dus allemaal bij 

elkaar, hetgeen betekent dat de telefoon in de nabijheid is 

geweest van een telefoon van iemand die besmet is 

geweest met corona. Dat wil niet zeggen dat uw zoon of 

dochter direct in contact is geweest met een besmet 

persoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen hiermee zeker niet zeggen dat we de corona-app 

niet serieus moeten nemen, maar in het onderwijs is het 

soms lastig te bepalen hoe we hiermee om moeten gaan. 

Bij twijfel, neem gerust contact met ons op, zodat we 

samen kunnen kijken welke stappen we moeten nemen. 

5707 DJ Helmond, tel. 0492-792 000, info@carolus.nl 

 

Nieuwsbrief 

 

In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen binnen het Carolus. In de afgelopen 

week is in de media veel gezegd en geschreven over de 

verlenging van de kerstvakantie. In feite gaat het niet om 

een onderwijsvrije week, maar een week waarin de lessen 

online gegeven worden. Meer informatie hierover volgt 

zodra we meer informatie van de Rijksoverheid krijgen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de schoolleiding,  

 

Ruud van de Westerlo 

Directeur  

Beste ouders/verzorgers, 

 

Aan de slag 

In dit nummer: 

Studiedag 3 december 

Coronamelder op mobiele telefoons 

Herkansingen na periode 1 

Mondkapjes in het schoolgebouw 

Rijbewijs halen (scooter/brommer/auto) 

Afwezig melden 

Namens het loopbaancentrum: Keuzegids Online 

December 2020 

Studiedag 3 december 
Op donderdag 3 december aanstaande staat een studiedag 

gepland voor de medewerkers van de OMO Scholengroep 

Helmond. Deze dag geldt als onderwijsvrij voor onze 

leerlingen. We geven aanstaande donderdag dus geen 

onderwijs.  

 



 
 

 

 

Nieuwsbrief december 2020 | CAROLUS BORROMEUS COLLEGE 

Pagina 2 

 

Nieuwsbrief december 2020 

Herkansingen na periode 1
Periode 1 is afgerond. De toetsweek en de kantelweek zijn 

achter de rug. Inmiddels staan de inhaalwerken gepland voor 

leerlingen die een toets hebben gemist wegens quarantaine. 

De coronacrisis dwingt scholen steeds aanpassingen te 

doen. Dagelijks worden we geconfronteerd met fysieke 

afwezigheid van leerlingen omdat zij preventief thuis moeten 

blijven omdat zij in quarantaine moeten. Ook afwezigheid 

van docenten, om dezelfde hierboven genoemde redenen, 

speelt ons parten. Het is een bijzondere periode, al vanaf 15 

maart jl. en we merken dat het nodig is om leerlingen een 

tegemoetkoming te doen nu periode 1 afgerond is. Het is 

belangrijk dat leerlingen kansrijk blijven en daar helpt een 

(extra) herkansingsmogelijkheid volgens ons bij. Het betreft 

maatwerk: de herkansing bieden we niet aan voor elke 

afdeling/leerjaar. We hebben hierbij gekeken naar de 

mogelijk opgelopen onderwijsachterstand in de gehele 

coronatijd en het curriculum waaraan gewerkt wordt. De 

herkansing wordt alleen aangeboden in periode 1, leerlingen 

mogen er dus niet op rekenen dat we de (extra) herkansing 

ook aanbieden in periode 2/3.  

 

Onderbouw:  

Leerlingen uit klas 2 (alle niveaus) en 3 havo, atheneum en 

gymnasium krijgen een herkansingsmogelijkheid voor 

toetsen uit de toetsweek. Moment herkansingen: 15 

december om 9.20 uur. Deadline aanmelden herkansingen 

(via activiteiten in Magister): 8 december om 17.00 uur.   

Bovenbouw PTD: 

De leerlingen uit de bovenbouw die werken met een PTD 

(3M, 4H, 4V) hebben zondermeer recht op een herkansing 

na periode 1. In plaats van één bieden we de leerlingen twee 

herkansingsmogelijkheden na periode 1. Dat geldt dus voor 

de leerlingen in 3M, 4H en 4V.   

Herkansingen worden aangeboden op dinsdag 15 december 

vanaf 9.20 uur. De lessen komen op deze dag te vervallen. 

Deadline aanmelden herkansingen voor de leerlingen: 8 

december om 17.00 uur (via activiteiten in Magister).  

 

Bovenbouw PTA: 

De leerlingen uit de bovenbouw die werken met een PTD 

(4M, 5H, 5V, 6V) hebben volgens het examenreglement 

recht op één herkansing na periode 1. De MR heeft 

ingestemd met de mogelijkheid om een tweede 

herkansingsmogelijkheid na periode 1 aan te bieden. Het 

gaat om herkansbare toetsen uit periode 1, conform PTA. 

Ook deze herkansingen worden aangeboden op dinsdag 15 

december vanaf 9.20 uur. De lessen komen op deze dag te 

vervallen. Deadline aanmelden herkansingen voor de 

leerlingen: 8 december om 17.00 uur (via activiteiten in 

Magister).   

 

 

 

 

Mondkapjes in het schoolgebouw
Vanaf 1 december geldt een wettelijke mondkapjesplicht in 

alle publieke ruimtes. Vóór de toetsweek hebben we onze 

leerlingen nogmaals opgeroepen om de mondkapjes goed te 

dragen.  

 

 

 

 

 

 

 

We zijn nog steeds tevreden op de manier waarop dat 

gebeurt, maar het kan nóg iets beter. De mondkapjes 

moeten gedragen worden in de zogenaamde 

doorstroomgebieden (gangen, trappenhuizen), maar 

bijvoorbeeld ook in het atrium als de leerlingen bij elkaar 

zitten of staan. Nu denken leerlingen dat het niet nodig is om 

een mondkapje te dragen in het atrium als je stilstaat of zit. 

We hebben de leerlingen uitgelegd dat je het mondkapje in 

principe altijd draagt, behalve in de lokalen tijdens de lessen 

of in de pauzes als je iets eet.  

Leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben, worden 

verzocht er thuis alsnog een te gaan halen of er een te 

kopen voor € 0,50. Indien we constateren dat dezelfde 

leerlingen regelmatig geen mondkapje dragen of bij zich 

hebben, zullen we maatregelen nemen. 
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Rijbewijs halen (scooter/brommer/auto)
Steeds vaker krijgen we verzoeken van ouders, verzorgers 

voor verlof met betrekking tot een examen (theorie en/of 

praktijk) voor de scooter, brommer of auto. Uiteraard 

snappen we deze verzoeken en willen we meewerken. We 

verlenen verlof voor het examen indien dit niet botst met een 

toets of schoolexamen.  

We geven géén verlof voor examenpakketten die op één dag 

worden aangeboden, zoals dat bijvoorbeeld bij brommer- en 

scooterrijbewijzen voorkomt. In zulke gevallen kan de leerling 

een hele dag rijlessen volgen en afsluiten met een examen. 

Hiervoor vragen we uw aandacht. 

Afwezig melden
U kunt uw zoon, dochter afwezig melden via de telefoon of 

via het ouderaccount van Magister, zoals eerder toegelicht. 

We merken de laatste tijd dat leerlingen vaker afwezig 

gemeld worden met de mededeling dat de leerling online 

lessen volgt. Navraag leert ons soms dat de leerling niet 

thuis zit wegens quarantaine, maar om andere redenen thuis 

blijft. Het komt zelfs voor dat leerlingen halverwege de dag 

naar huis willen gaan en de rest van de dag online lessen 

willen volgen. Dat is niet de bedoeling. 

Uiteraard proberen we zo goed mogelijk invulling te geven 

aan afstandsonderwijs voor de leerlingen die in quarantaine 

zitten, maar we willen benadrukken dat het onderwijsproces 

óp school voorrang heeft en nog altijd prevaleert boven het 

online onderwijs. De mogelijkheid die we bieden om online 

lessen te volgen is bedoeld voor de leerlingen die in 

quarantaine zitten, niet voor de leerlingen die buikpijn 

hebben of een dag geen zin hebben in school. We roepen u 

als ouder, verzorger op om dus steeds na te blijven gaan of 

uw zoon, dochter om de juiste reden thuis blijft. Indien uw 

zoon, dochter écht ziek is, is onderwijs volgen niet mogelijk. 

Dat was in de ‘normale’ situatie ook niet het geval. Online 

lessen volgen kan dan dus ook niet.  

Namens het loopbaancentrum: Keuzegids Online
Sinds kort is er voor leerlingen de mogelijkheid om in 

school, wanneer gebruik gemaakt wordt van het Carolus 

Wifi-netwerk, de Keuzegids Online in te zien. Dit kan via: 

https://keuzegids.nl/KG-online/.  

Deze online gids biedt informatie over vrijwel alle mbo-, 

hbo- en wo-studies die in Nederland aangeboden worden. 

Ook is hierin de mening en visie van studenten en experts 

over de betreffende studies meegenomen. Een 

waardevolle bron om in te zetten bij de studiekeuze! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://keuzegids.nl/KG-online/

