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Coronavirus
Het coronavirus houdt de gemoederen nog steeds flink 

bezig. We zijn er voorlopig nog niet vanaf. Voor zover wij nu 

weten is er dit schooljaar nog geen leerling of personeelslid 

positief getest, maar zonder twijfel is het een kwestie van tijd 

totdat iemand op school besmet raakt. Het Carolus staat in 

contact met de GGD. Bij een besmetting starten zij het bron- 

en contactonderzoek op en adviseren zij ons over de te 

zetten vervolgstappen. In het geval van een positieve 

besmetting zullen we, in overleg met de GGD, de 

ouders/verzorgers van de betreffende klas, leerlaag of 

afdeling informeren.  

De schoolleiding heeft een goed gevoel bij de gang van 

zaken in de eerste drie lesweken. Na een periode van online 

lessen en weinig les binnen de school eind vorig schooljaar, 

zien we dat iedereen nu zijn draai weer heeft gevonden. Om 

het onderwijsproces ook de komende tijd zo goed mogelijk te 

kunnen blijven waarborgen hebben we maatregelen 

getroffen waarover we u in het begin van het jaar hebben 

geïnformeerd. Om het virus buiten de deur te kunnen houden 

is discipline van iedereen nodig. We moeten de 

hygiënemaatregelen in acht blijven nemen (desinfecteren, 

regelmatig handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog). 

Van groot belang is ook dat voor iedereen duidelijk is 

wanneer een leerling naar school komt en wanneer hij/zij 

thuis moet blijven.  
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Inmiddels zitten de eerste weken van het nieuwe schooljaar 

erop. We zijn blij om de leerlingen weer op school te zien. 

Immers, een school zonder leerlingen is geen school. We leren 

en werken weer in een dynamische omgeving en daar wordt 

iedereen blij van. Door middel van deze nieuwsbrief brengen 

we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en afspraken 

rondom het coronavirus. Tevens maken we van de 

gelegenheid gebruik om enkele andere zaken onder de 

aandacht te brengen, waaronder de studiemiddag op 29 

september a.s. 

  

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, 

schroom dan niet om contact op te nemen met de mentor van 

uw zoon/dochter.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de schoolleiding,  

Ruud van de Westerlo 

Directeur  

Beste ouders/verzorgers, 
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Vervolg: Coronavirus
Een leerling blijft thuis als hij/zij 

- Verkoudheidsklachten vertoont of overmatig hoest;  

- Last heeft van benauwdheid of moeilijk kan ademhalen; 

- Last heeft van reuk- of smaakverlies;  

- Zelf koorts heeft (38°C of hoger); 

- Een ander lid uit het huishouden koorts (38°C of hoger) of 

benauwdheidsklachten heeft. 

In deze situatie is het van belang dat er zo snel mogelijk een 

coronatest wordt afgenomen. Tot de uitslag van de test 

bekend is, blijft de leerling thuis. Indien bij een leerling of 

gezinslid sprake is van corona, geldt dat de leerling in 

thuisquarantaine gaat.  

Mocht uw zoon/dochter thuis blijven met klachten, stellen we 

het op prijs als dat aan ons doorgeeft. Hierdoor houdt de 

school zicht op de reden van afwezigheid van de leerlingen 

en (mogelijke) coronagevallen op onze school en weten we 

welke leerlingen online les volgen. Nadat er een test is 

afgenomen, is het voor ons fijn om te weten wat hiervan de 

uitslag is. Als uw zoon/dochter weer naar school komt om de 

lessen te volgen, kan hij/zij zich betermelden bij de 

onderwijsondersteuners op het studieplein.  

Door het grote aantal afwezige leerlingen merken we dat de 

wachttijden om uw zoon/dochter ’s ochtends telefonisch ziek 

te melden langer zijn. We bekijken intern hoe we dit proces 

kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door telefonisch af te 

stemmen hoeveel dagen een leerling verwacht afwezig te 

zijn, zodat u niet dagelijks opnieuw hoeft te bellen. 

Docenten die thuis moeten blijven: oortjes mee!
Soms moet de docent thuisblijven vanwege (milde) 

gezondheidsklachten of een coronatest. In dat geval 

proberen we de lessen online doorgang te laten vinden en 

een waarnemer in te zetten als surveillant bij deze les. De 

leerlingen moeten daarom de spullen van alle lessen 

dagelijks bij zich hebben. We vragen uw zoon/dochter elke 

lesdag ook oortjes mee naar school te nemen. Hierdoor is 

het mogelijk om de lessen van docenten die vanuit huis 

lesgeven (i.v.m. quarantaine) te kunnen volgen, bijvoorbeeld 

via de mobiele telefoon in het lokaal. Tot slot willen we 

vermelden dat we dit alleen mogelijk kunnen maken als we 

op school voldoende surveillanten beschikbaar hebben om 

bij de klas te blijven. Dat is uiteraard afhankelijk van het 

aanwezige collega’s. 

Online lessen
Vanaf komende week worden de meeste reguliere lessen die 

op school gegeven worden ook gestreamd via MS-Teams. 

De docent zal zijn les zo veel als mogelijk ook openstellen 

via MS-Teams. Daarbij vinden we vooral instructiemomenten 

belangrijk, zodat de leerlingen die thuis zitten wel de uitleg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de docent kunnen volgen. Voor de zomervakantie 

hebben we ook gewerkt met dit programma en nu we pakken 

de draad dus opnieuw op. Leerlingen die preventief thuis 

zitten, in quarantaine zijn of milde gezondheidsklachten 

vertonen, kunnen op deze wijze inloggen en de lessen 

volgen.  

We benadrukken dat het niet de bedoeling is dat leerlingen 

zonder klachten of noodzaak vanwege quarantaineplicht ook 

thuis blijven en de lessen online volgen.  

Onderwijs volg je het best op school. Het accent van de 

lessen ligt op de klas die fysiek op school onderwijs volgt, 

niet op de groep die de lessen vanuit thuis volgt. Uw 

zoon/dochter is vanuit huis online bij die les. Vragen kunnen 

worden gesteld via de chatfunctie in MS-Teams. 
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Andere belangrijke afspraken bij volgen van online onderwijs 

 Uw zoon/dochter volgt de gehele les, dus is in principe 50 

minuten aanwezig in de online-les, tenzij de docent 

anders bepaalt.  

 Als uw zoon/dochter de lessen online volgt, staat de 

camera altijd aan en het geluid uit. Uw zoon/dochter is 

zichtbaar voor de camera.  

 De docent controleert de aanwezigheid in de les, ook als 

de leerling onderwijs vanuit huis volgt. 

 Er worden geen beeld- of geluidsopnames gemaakt van 

de online lessen zonder toestemming van de docent. 

 Leerlingen die vanuit huis lessen volgen, blijven in 

principe de hele onderwijstijd aanwezig in de les. 

 Praktijklessen (lichamelijke opvoeding, beeldende 

vakken, muziek) kunnen mogelijk niet altijd doorgang 

vinden. In dat geval vindt overleg plaats met de docent.  

 We vragen een stuk eigenaarschap van uw zoon/dochter. 

Te denken valt aan het op de hoogte blijven van het 

huiswerk, zelfstandig maken van het huiswerk of het 

maken van afspraken als hij/zij toetsen heeft gemist. We 

vragen u om een oogje over de schouder van uw kind te 

werpen en mee te helpen hierbij.  

 Voor het missen van PTA-toetsen geldt dat het 

schoolexamenreglement van kracht is. Er gelden aparte 

(en strengere) regels voor wat betreft het missen van 

toetsen.  

Lesgeven aan een groep in het klaslokaal en tegelijkertijd 

online is een behoorlijke belasting voor de collega's. Zij doen 

hun uiterste best om alle leerlingen zo goed mogelijk te 

helpen en te begeleiden. Dat zal soms niet optimaal werken; 

er moet een nieuwe weg gezocht worden. We vragen 

daarvoor begrip. 

Studiemiddag 29 september Gebruik parkeerplaats en  

 bouwweg
Op dinsdagmiddag 29 september a.s. heeft het personeel 

een studiemiddag over onderwijsontwikkelingen binnen onze 

school. Gedurende deze dag worden alle lessen aangeboden 

via MS-Teams. Alle leerlingen volgen de lessen gedurende 

deze dag dus vanuit huis. De lessen duren 30 minuten.  

Onderstaand lesrooster is op 29 september van kracht: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Nog regelmatig wordt de parkeerplaats gebruikt door  

ouders/verzorgers die hun kind komen brengen of ophalen. 

Ook fietsen leerlingen over de bouwweg, die vervolgens via 

de parkeerplaats naar de fietsenstalling gaan. Dit zorgt 

onnodig voor drukke en onveilige situaties op de bouwweg en 

het parkeerterrein van de school. Daarom verzoeken we u dit 

bespreekbaar te maken met uw zoon/dochter en de 

parkeerplaats niet te gebruiken voor het brengen of ophalen 

van uw zoon/dochter. U kunt uw auto het beste parkeren aan 

de doorgangsweg, bij de hoofdingang van de school (nabij de 

noodlokalen).  

 

Informatieavond Happy 
Ouders 
Novadic Kentron organiseert samen met Halt en de  

Gemeente Helmond op 8 oktober a.s. een online 

informatieavond voor ouders/verzorgers van pubers in de 

leeftijd van 15-18 

jaar. Thema: op stap 

gaan anno 2020. In 

bijgevoegde flyer 

vindt u meer 

informatie hierover. 


