
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 14 juli 2020 

 

 

Betreft: informatie start schooljaar 2020-2021 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

Het schooljaar begint voor alle leerlingen op maandag 24 augustus. De leerlingen worden om 13:30 uur op school 

verwacht en gaan met hun mentor mee voor de uitleg over het rooster, de introductiedag en een aantal andere 

belangrijke zaken. Een overzicht van waar de klassen verzamelen zal worden opgehangen in het atrium. 

 

Gymkleding 

Leerlingen sporten op het Carolus in een zwarte broek en wit shirt. We streven ernaar dat elke leerling hetzelfde tenue 

draagt tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Hiervoor werkt de school samen met het bedrijf Sport2000. De kosten 

hiervoor bedragen € 25,- (€ 15,- voor een sportshirt met logo en € 10,- voor een short). Leerlingen van leerjaar 2 en 

hoger die behoefte hebben aan nieuwe (bijvoorbeeld door een grotere maat) gymkleding, kunnen op donderdag 27 

augustus na hun laatste lessen (tot uiterlijk 15.00 uur) in de gymzalen terecht en daar nieuwe sportkleding passen en 

aanschaffen. Gymkleding moet direct afgerekend worden. Als de juiste maat niet op voorraad is, dan wordt deze 

besteld en dient deze bij levering contant of per pin te worden voldaan.  

 

Tekendoos en ringband 

In klas 1 t/m 3 wordt er van elke leerling verwacht dat hij/zij een complete tekendoos en ringband heeft die gebruikt 

kan worden voor de lessen beeldende vorming. Deze wordt gedurende het schooljaar in het lokaal bewaard en gaat 

aan het einde van het schooljaar mee naar huis. Mocht uw zoon/dochter niet (meer) in het bezit zijn van een tekendoos 

en ringband dan kunt u deze tegen een speciale prijs online te bestellen bij CIVO BV.  

Bestelprocedure online:  

- ga naar www.leerlingenpakket.nl,  

- kies voor het Carolus Borromeus College, 

- klik op de gevulde tekendoos en/of gevulde ringband,  

- kies ‘doorgaan met bestellen’ om naar de kassa te gaan,  
- maak de NAW-gegevens aan (met de naam van de leerling) en plaats de bestelling, 

Aan de ouder(s), verzorger(s) van en 

aan de leerlingen van leerjaar 2 t/m 6 vwo 

http://www.leerlingenpakket.nl/


 

- kies Carolus Borromeus College en vul de betaalgegevens in, 

- is alles ingevuld dan kunt u de bestelling plaatsen, 

- u ontvangt een orderbevestiging via e-mail, 

- print de orderbevestiging en geef deze in de eerste week van het schooljaar mee naar de les beeldende vorming. 

De tekendoos en ringband worden klassikaal uitgereikt in de les beeldende vorming. 

LET OP: U kunt de tekendoos en ringband t/m 19 augustus 2020 online bestellen. Mocht er nog iets onduidelijk zijn 

dan kunt u contact opnemen met CIVO BV, www.leerlingenpakket.nl, 040-2646446, ingrid@civo.nl. 

Mocht u ervoor kiezen om de map en tekendoos via een andere weg aan te schaffen dan dienen deze met de 

onderstaande inhoud gevuld te zijn: 

Map: 

 23-rings 

 25 vellen tekenpapier (bij voorkeur 160 grams), 23-rings geperforeerd 

 10 tabbladen, 23-rings geperforeerd 

 10 vellen gelinieerd papier, 23-rings geperforeerd 

 3 showtassen, 23-rings geperforeerd 

Tekendoos: 

 Potlood HB en 2B 

 12 kleurpotloden 

 Gum 

 Puntenslijper 

 Schaar 

 Penseel nr. 3, 6 en 8 

 Set plastic mengbakjes 

 Liniaal van 20 cm.  

 Zwarte permanent stift met dunne punt (Lumocolor F) 

 

Introductiedag 

Op dinsdag 1 september zijn er geen lessen maar is er een introductieprogramma samengesteld (voor elke leerling 

verplicht). In de eerste lesweek wordt toegelicht wat dit inhoudt voor elke klas, hoe laat en waar het programma begint 

en wat de leerlingen die dag moeten meenemen. 

 

Boeken 

De boeken zullen, na bestelling, worden toegezonden door Iddink. Het is de bedoeling dat alle boeken goed gekaft en 

van naam en klasaanduiding voorzien zijn voordat de lessen beginnen. Wij adviseren een stevige tas te gebruiken om 

de boeken in goede staat te houden; er wordt een boete opgelegd als aan het einde van het schooljaar blijkt dat de 

boeken onnodig schade hebben opgelopen. 

Bij sommige vakken worden (werk)boeken door de school verstrekt. Hierin mag niet geschreven worden en de 

(werk)boeken moeten aan het einde van het schooljaar weer ingeleverd worden. Deze boeken worden in de eerste 

lessen van het schooljaar uitgereikt in de klas.  
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Afsluitbare lockers 

Leerlingen van leerjaar 3 en hoger die graag gebruik willen maken van een locker, kunnen in de eerste schoolweek 

een aanvraagformulier ophalen bij de conciërge en inleveren tot 4 september. Daarna zullen de lockers z.s.m. 

toegewezen worden. 

 

Schoolgids 

De schoolgids is digitaal in te zien op de website: www.carolus.nl.  

 

Klassenplaatsing en lesrooster 

In Magister kan de klassenplaatsing en het lesrooster worden bekeken. Deze zijn vanaf vrijdag 21 augustus in te zien. 

De indeling is definitief. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan via de desbetreffende afdelingsleider per e-mail een 

verzoek tot wijziging worden ingediend. Hier wordt in de eerste schoolweek naar gekeken.  

Voor degenen die in de bovenbouw doubleren, staan alle vakken nog in het rooster dus ook die vakken waarvoor een 

vrijstelling behaald is. In de loop van de eerste schoolweek zullen deze vakken uit het rooster gehaald worden. 

Voor degenen die een extra (keuze)vak hebben aangevraagd; dit is nog niet opgenomen in het rooster. In het begin 

van het schooljaar wordt per leerling bekeken wat de mogelijkheden zijn. 

 

Dinsdag 25 augustus 

Aanvang lessen volgens rooster. Er zal in de eerste lesweek tijd ingeruimd worden om leerlingen kennis te laten 

maken met elkaar en de mentor. Hierdoor wordt de groepsdynamiek hopelijk positief beïnvloed bij aanvang van het 

schooljaar. 

 

Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s): 

Klas 2 vwo dinsdag 8 september  

Klas 3 vwo maandag 7 september  

Klas 4 vwo dinsdag 1 september  

Klas 5 vwo dinsdag 1 september  

Klas 6 vwo woensdag 2 september  

U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging, met informatie over de tijd, invulling en vormgeving van deze avond. 

 

Fietsen 

De fietsen dienen veilig afgesloten in de fietsenstalling op het schoolterrein geplaatst te worden. 

 

Brieven en informatie 

Naast alle informatie op onze website, sturen we ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen regelmatig informatie via e-mail. 

Wilt u er voor zorgen dat uw e-mailadres goed in Magister staat? U kunt aanpassingen ook doorgeven middels een 

e-mail aan info@carolus.nl. 
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Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij vanaf woensdag 19 augustus 

weer bereikbaar op telefoonnummer 0492-792000. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mevrouw E. Vermeulen 

Afdelingsleider vwo 

 

 

Bijlagen: 

- brief aanschaf rekenmachine voor leerjaar 4 

- schoolbenodigdheden leerjaar 2 

- brief informatie aanschaf boeken 


