
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13:00 uur op school 

verwacht. Na een centraal begin in het atrium van de school gaan ze met hun mentor mee voor de uitleg over het rooster, 

de introductiedag en een aantal andere belangrijke zaken.  

 

Gymkleding 

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding wordt gesport in een zwarte broek en wit shirt. Zoals uitgelegd in het 

informatieboekje, streven we 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). Op donderdag 27 augustus kunnen de leerlingen de kleding passen. Sportkleding 

dient direct afgerekend en meegenomen worden. Als de juiste maat niet op voorraad is, dan wordt deze besteld en dient 

deze bij levering contant te worden voldaan. 

 

Introductiedag 

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

verplicht). De leerlingen van de eerste klassen worden door de mentor verder vertrouwd gemaakt met onze school en 

met alles wat met de school samenhangt.  

In de eerste lesweek wordt toegelicht wat het programma inhoudt voor elke klas en wat de leerlingen die dag moeten 

meenemen. In de eerste lesweek zullen leerlingen in opbouwende mate lessen volgen. Daarnaast zijn elke dag van de 

week mentorlessen ingepland, waarin leerlingen kennismaken met elkaar, de mentor en de school.  

 

Boeken 

De boeken worden, na bestelling, door Iddink toegezonden. 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. 

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

aan de brugklasleerlingen 



 

Voor het vak LEF 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.  

 

Schoolgids 

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

 

Dinsdag 25 augustus 

Aanvang lessen volgens rooster. Voor klas 1 hanteren we in de eerste lesweek een aangepast lesrooster ter behoeve 

van de introductieactiviteiten. De mentoren informeren de leerlingen hierover op maandag 24 augustus.  

 

Informatieavond 

Op donderdag 15 september is er een informatieavond voor de ouder(s)verzorger(s). Tijdens deze avond ontvangt de 

mentor u in een lokaal om u bij te praten over de eerste lesweken van het schooljaar. Ook worden enkele praktische 

zaken toegelicht. Daarna heeft u de mogelijkheid om verschillende workshops te volgen, bijvoorbeeld gericht op het 

ondersteunen van uw zoon/dochter bij het maken van huiswerk. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

 

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. 

 

Wij hopen 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 groeten, 

 

 

Mevrouw M. van Lierop, afdelingsleider mavo-plus 

De heer B. Dictus, afdelingsleider havo 

Mevrouw E. Vermeulen, afdelingsleider atheneum/gymnasium/Xs 

http://www.carolus.nl/
mailto:info@carolus.nl

