
MAVO-PLUS ATHENEUM/GYMNASIUMHAVO

maakt je wereld groter



Je bent welkom
op het carolus

Het Carolus Borromeus College in Helmond, opgericht in 1918 en dus al meer 
dan honderd jaar een begrip in Helmond. Mensen voelen zich verbonden aan 
onze school, zijn er trots op dat ze deel uitmaken van ons verhaal. Eens een 
Caroleaan, altijd een Caroleaan.

Het Carolus is een goede en leuke school. Een veilige plek waar je kunt 
groeien van brugklasser naar jongvolwassene die klaar is voor de maatschappij. 
Je leert jezelf kennen en komt tot antwoorden op belangrijke vragen. Wie 

ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? We reiken je alle kansen aan om je op jouw 
manier te ontwikkelen. Je weet dat je op de middelbare school veel 

gaat leren over onder meer wiskunde, geschiedenis en biologie. 
Maar naast dat soort vakken zijn bij ons persoonlijke vaardigheden 
minstens zo belangrijk. Dat je bijvoorbeeld leert om zelfstandig 
te kunnen werken. Of dat je juist goed kunt samenwerken. Dat 
je verantwoordelijkheid leert nemen, afspraken nakomt, leert 
organiseren of presenteren. Dat je jezelf durft te zijn en creatief leert 

denken, mediawijs bent en kritisch en weloverwogen beslissingen 
kunt nemen. En ga zo maar door. We halen het beste in jou naar 
boven. Samen ontdekken we waar jouw talent ligt en wij reiken je alles 

aan om dat talent zo goed mogelijk te ontwikkelen. Aandacht voor 
jou, daar kun je op rekenen.
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Ik noemde net enkele schoolvakken die jouw ouders ook nog wel kennen uit 
hun eigen schooltijd, maar het Carolus loopt graag voorop. Dat betekent dat 
we lessen geven als Global Issues, 3D-design, International Business College, 
Health & Wellness en Geo Future. Het Carolus maakt je wereld groter.  
We willen je dingen leren die nu en in de toekomst belangrijk zijn. 
Onze speerpunten? Wij blinken uit in ondernemerschap, kunst & 
cultuur, internationalisering en ons taalonderwijs.

Goed onderwijs, een veilige en prettige sfeer, persoonlijke begelei-
ding en een middelbare schooltijd om nooit meer te vergeten. Eentje 
waar jij ook nog vele jaren over napraat op reünies. Daar gaan we samen 
voor. Al onze enthousiaste medewerkers, maar ook al onze leerlingen. En 
dat allemaal in ons prachtige gebouw (opgeleverd in 2014) aan de rand 
van groeiwijk Brandevoort.

Het Carolus maakt je wereld groter! Laat het me weten als je 
na het lezen van deze brochure nog vragen hebt! En vooral: 
voel je welkom.

Ruud van de Westerlo - directeur 
r.vandewesterlo@carolus.nl



in de brugklas
Spannend, de stap naar de middelbare school? Uiteindelijk valt het 
gelukkig allemaal mee. Dat is tenminste wat onze brugklassers na enkele 
weken allemaal zeggen. Je kent vaak al veel klasgenoten en in no time 
vind je ook nieuwe vrienden. Natuurlijk is het wel even wennen dat je 
ieder uur naar een  ander lokaal loopt, met veel verschillende vakken en 
docenten. Wedden dat het al snel lijkt alsof je dit al jaren doet? 

UITGEBREIDE INTRODUCTIE
Al vóór de zomervakantie maak je kennis met elkaar en in de eerste schoolweek is er 
een apart introductieprogramma waardoor je als klas een leuke groep wordt. Natuurlijk 
leer je ook de school en het gebouw kennen, we leggen je uit hoe om te gaan met het 
rooster en je krijgt de eerste lessen.

WELKE OPLEIDING PAST BIJ JOU?
Voor het schooljaar begint, kijken we naar welk niveau het beste bij jou past. In de 
eerste klas bieden we zes mogelijkheden en belangrijk daarbij is welk advies je krijgt 
vanuit jouw basisschool. Tijdens je schoolloopbaan zien we vanzelf of je op de juiste 
plek zit, op basis van je cijfers, je mogelijkheden en je inzet. Tijdens je hele schooltijd 
hebben we hierover ook nauw contact met je ouders.

Let op: krijg je het advies vmbo-t? Bij ons noemen we dit mavo-plus.

ONZE OPLEIDINGEN: 
• Mavo-plus (pagina 6/7) 
• Mavo-plus/havo (pagina 6/7) 
• Havo (pagina 8/9) 
• Havo/vwo (pagina 8/9) 
• Atheneum (pagina 10/11) 
• Gymnasium (pagina 12)
• De Xs-klas (pagina 13)
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De mentor en coach zijn dus hele belangrijke 
schakels. Je kunt bij deze mensen terecht 
met alle vragen. De mentor helpt je met 
zaken als:

• Hoe ga je met huiswerk om?
• Hoe maak je een goede planning?
• Hoe gebruik je je agenda?
• Hoe leer je voor toetsen?

Je coach bespreekt hoe het met je gaat en hij 
of zij helpt je wanneer nodig.

de mentor en coach
Iedere onderbouwklas heeft een 
eigen mentor en elke leerling heeft 
een eigen coach. De mentor leert 
jou en je klasgenoten goed kennen 
en houdt het groepsproces in de 
gaten.

Op de eerste dag na de vakantie is 
het de mentor die jou en de klas 
verwelkomt en die aanwezig is bij jullie 
introductieactiviteiten. Zo verloopt de 
overstap vanaf de basisschool zo goed 
mogelijk en wordt de klas een échte groep.

Naast de mentor heeft elke leerling een 
coach. Dat kan de mentor zijn, maar ook 
een andere docent die jou lesgeeft. De 
coach begeleidt jou bij het leren. Voordat 
een lesdag begint, staan coachmomenten 
gepland. Tijdens deze momenten kun je 
terecht bij je coach voor begeleiding. Je 
mag ook op school zelfstandig aan de slag 
gaan. Je spreekt dit af met je coach.



De opleiding vmbo-t noemen we op het Carolus mavo-
plus. De ‘plus’ staat voor de tijd die wij reserveren voor 
begeleiding, persoonlijke aandacht en verdieping. 
Hoewel we veel theorie behandelen, willen we jou vooral 
dingen leren door te laten doen en ervaren. Zo ben je 
bijvoorbeeld veel praktisch bezig, onderzoek je dingen en 
maak je een werkstuk of presentatie. We noemen dit de 
ondernemende mavo. In het tweede jaar, maar vooral in 
het derde jaar, kies je in welke vakken je examen wilt doen. 

KEUZEKLAS
Als je van de basisschool een advies mavo/havo hebt gekregen, kun je 
bij ons ook in die keuzeklas starten. We trekken het eerste schooljaar 
de tijd uit om samen met jou te ontdekken welk niveau het beste bij 
jou past. We kijken naar je resultaten, naar je leer- en werkhouding en 
naar waar jij jezelf prettig bij voelt. Na ruim een halfjaar brengen we 
het eerste advies uit. Daarna volgt de keuze voor 2 mavo of 2 havo. In 
deze keuzeklas geven we vooral les op het niveau van havo en maken 
we toetsen waardoor we kunnen zien welk niveau het beste bij je past. 

PLUSTIJD
Op het Carolus hebben we plustijd-momenten. In overleg met je 
mentor kijken we samen naar wat voor jou op dat moment nodig is 
aan extra ondersteuning. Heb je hulp nodig bij een vak? Dan kun je 
naar plustijd. Je kunt nog een keer om uitleg vragen, een gemaakte 
toets bespreken of huiswerk maken. Ook zijn er studielessen waar je 

De mavo-plus
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          Wij zitten bij Mediahuis Helmond, de nieuws-
redactie van onze school. We schrijven over dingen 
die ons boeien of maken fotoreportages en vlogs. We 
spreken hele interessante mensen en komen op gave 
plekken, zoals hier backstage bij Festival Los Zand!” - 
Merle Koster en Brennan de Graaf

extra ondersteuning krijgt bij het leren plannen, het gebruiken van 
je agenda, het leren van woordjes en grammatica voor de talen of 
bij het maken van samenvattingen.

ALS JE MEER WILT
Al in de tweede klas hebben we veel aandacht voor de 
profielkeuze, in projectweken en tijdens mentorlessen. We moeten 
zorgen dat je een vakkenpakket kiest dat goed bij je past: we 
noemen dat loopbaanoriëntatie. Extra uitdaging in een bepaald 
onderwerp is mogelijk tijdens de plustijden. Wil je na het behalen 
van een diploma door naar havo? Dan kun je geplaatst worden 
in de doorstroomklas, waarin we extra uitdaging bieden en je 
voorbereiden op een soepele overstap naar havo. 

MODULES IN KLAS 3 
Vanaf 3 mavo kies je een praktijkgerichte module. Je kunt kiezen 
voor International Business College, Health & Wellness Class, 
Design & Technology Class of de Leisure & Lifestyle Class. 
Vooral belangrijk: we zitten niet in de boeken, maar zijn lekker 
actief bezig. Je bezoekt bijvoorbeeld bedrijven, een sportschool 
of verzorgingstehuis. We hebben aandacht voor presenteren, 
samenwerken en organiseren. 
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Met een havodiploma op zak, kun je alle 
kanten op. Journalist, verpleegkundige, 
elektrotechnicus, docent of bouwkundige: 
zomaar een greep uit allerlei beroepen 
waarvoor je kunt gaan studeren als je een 
diploma hebt behaald op de havo. Op het 
Carolus leggen we een stevige basis voor 
een mooie toekomst!

LEREN OP DE HAVO
In de eerste drie jaar werken we volgens het ‘leren 
op de havo’. We maken jou zoveel mogelijk zelf 
verantwoordelijk voor het schoolwerk. Als je de 
stof eerder klaar hebt, kun je eerder de toets 
maken. Het einddoel waar we samen naartoe 
werken? Je maakt zelf de weekplanning, je maakt 
opdrachten die bij jou passen en je mag op 
bepaalde momenten kiezen welke lessen je het 
hardst nodig hebt. Heb je een verkeerde keuze 
gemaakt of iets niet handig aangepakt? Dat geeft 
helemaal niks: je hebt ervan geleerd en daarom 
zit je op school! Wij staan voor jou klaar.

BRUGKLAS HAVO/VWO
Als je van de basisschool een advies havo/
vwo hebt gekregen, kun je bij ons ook 
in die brugklas starten. We trekken 
het eerste schooljaar de tijd uit om 
samen met jou te ontdekken welk 
niveau het beste bij jou past. We 
kijken naar je resultaten, naar je 
leer- en werkhouding en naar 
waar jij jezelf prettig bij voelt. Na ruim 
een halfjaar brengen we het eerste 
advies uit. Daarna volgt de keuze voor 
2 havo of 2 vwo (atheneum). In deze 
brugklas dagen we je uit op vwo-niveau, zodat 
we kunnen bekijken of dit niveau bij je past. 
 

De Havo
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           Bij XL-leren heb ik gekozen voor 
3D-design. We leren om met professionele 
software te ontwerpen en modelleren. 
Ik wil games gaan designen, dus voor mij 
is dit vak super interessant.” - Tijn Giesbers

           “Bij de Klimaattop 
mochten we kiezen tussen 
allerlei opdrachten, zoals 
een duurzaam recepten-
boekje en het vinden van 
een oplossing voor plastic 
afval op school. Ik vond het 
erg leuk om ons werk te 
presenteren voor een grote 
groep!” - Tim Verbakel
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Het atheneum
Ben je nieuwsgierig en los je graag moeilijke 
vraagstukken op? Ben je onderzoekend 
ingesteld en geef je niet snel op? Als jij 
jezelf hierin herkent, kan atheneum (=vwo) 
een goede en uitdagende opleiding voor 
je zijn. Je kunt met een vwo-diploma naar 
de universiteit (wo) en naar het hoger 
beroepsonderwijs (hbo). De opleiding vwo 
duurt zes jaar. Je kunt kiezen uit twee 
opleidingen: atheneum en gymnasium. 
Op het Carolus vind je ze allebei!

ATHENEUM
Met een vwo-advies kun je kiezen om te starten 
in klas 1 havo/vwo of in 1 gymnasium. Vanaf klas 2 
bieden we ook een atheneumklas aan. Vaak wordt 
dat de vwo-klas genoemd. Het onderwijs op vwo 
is gericht op de ontwikkeling van zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid. Stap voor stap uitdagend! 
Onze docenten leren je om je open op te stellen 
voor de verschillende manieren waarop je kunt 
kijken naar de wereld om ons heen. We noemen 
dat de ontwikkeling van een onderzoekende en 
intellectuele houding. Daarbij gaat het om meer 
dan slim zijn: dingen willen weten, nieuwsgierig 
zijn en doorzettingsvermogen hebben. Allemaal 
eigenschappen die je hard nodig hebt bij je 
vervolgopleiding en in je verdere leven.
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          We hadden een uitwisseling met leerlingen uit 
Brest, in Frankrijk. Eerst gingen we naar hun toe en 
later kwamen zij naar ons. Het was leuk om in het 
Frans te praten met leeftijdsgenoten. Une très belle 
expérience!” - Nienke van Voort

          “We hebben ook het vak Global Issues. 
Daar hebben we het over thema’s zoals het 
wereldvoedselprobleem, armoede, het 
milieu, cultuurverschillen en conflicten in 
de samenleving. We hebben geen toetsen, 
wel discussies, projecten en presentaties.”
 - Daniëlle van de Donk

KEUZEKLAS
Je kunt in de brugklas ook kiezen voor de keuzeklas havo/
vwo, als je vanuit de basisschool dit advies hebt gekregen. 
Na jaar 1 ga je verder op het niveau dat het beste bij je past: 
havo 2 of atheneum 2. 

GYMNASIUM
Het gymnasium is de hoogste opleiding die er in het 
Nederlandse onderwijs bestaat en het Carolus is de 
enige school in Helmond die een gymnasiumopleiding 
aanbiedt. Wil je weten of het gymnasium iets voor jou is? 

Kijk op pagina 12!
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Op het gymnasium krijg je extra’s. Denk aan de klassieke talen: in klas 1 start 
je met het vak Latijn, in klas 2 komt het vak Grieks erbij. Je gaat terug naar 
de oorsprong van onze westerse beschaving. Wist je bijvoorbeeld dat heel 
veel medische termen hun oorsprong vinden in het Latijn en Grieks? Ook 
heel veel planten hebben een Latijnse naam. Als je bijvoorbeeld arts, 
fysiotherapeut of advocaat wilt worden, dan is een gymnasiumdiploma 
met de klassieke talen erg handig. 

SAMEN OP PAD
Op het gymnasium leer je vooral anders denken en leren. Je leert er analyseren en 
snel verbanden leggen. Zit je op het gymnasium, dan ga je ook op excursie naar 
een historische stad of een museum dat met de oudheid te maken heeft, 
bijvoorbeeld het Archeologisch Park in Xanten of de Romeinse stad 
Trier. In de bovenbouw nemen we je mee op reis naar Rome.

DE DIEPTE IN!
Als gymnasiast doe je mee aan de Carolus Academie. Je werkt 3 
of 4 uren per week aan projecten waarbij vaardigheden centraal 
staan als werken met computerprogramma’s, presenteren, 
kritisch denken en onderzoeken. Ook leuk om te noemen is onze 
jaarlijkse Gymnasiumdag. Leerlingen van klas 1 t/m 5 trekken een 
dag samen op en doen mee aan uiteenlopende workshops. 

IETS VOOR JOU?
Heb je een vwo-advies en ben 
je iemand die goed, snel en 
gemakkelijk kan leren? Heb je 
interesse in de geschiedenis en 
de taal van de Romeinen en de 
Grieken? Dan is het gymnasium 
zeker iets voor jou!

Het gymnasium
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De Xs-klas 

TOT BLOEI KOMEN
In de Xs-klas proberen we je uit te dagen en te motiveren. Samen zorgen we ervoor dat 
je met plezier naar school blijft gaan. We bieden je allerlei mogelijkheden om jezelf en 
je talenten te ontwikkelen, zodat je kunt groeien en tot bloei kunt komen. Wanneer je 
bijvoorbeeld op de basisschool een groep hebt overgeslagen, dan kijken we samen wat 
jij aan begeleiding nodig hebt.

MEER INFO?
Het programma dat je volgt, bereidt je voor op instroom in klas 3 of 4 van het vwo. 
De docenten hebben zich verdiept in de ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen 
en weten dus wat jij nodig hebt. Wil je meer weten? Op onze website staat een 
uitgebreide brochure van de Xs-klas.

De Xs-klas is onze Gymnasiumklas 
voor hoogbegaafde leerlingen. 
Deze klas is uniek: leerlingen komen 
uit de hele regio. Als je op een 
andere manier les wilt krijgen in de 
gymnasiumvakken, dan is deze klas 
iets voor jou! Maar er is ook een aantal 
écht andere vakken, zoals humaniora 
en science. 



Het International 
Business College 

Als je ondernemend bent, kun je op het 
Carolus een stap extra zetten. Aan het 
eind van mavo-plus 2, havo 3 en vwo 
4 kun je solliciteren om deel te nemen 
aan het International Business College 
(IBC). Als je wordt aangenomen, maak je 
anderhalf jaar lang deel uit van het IBC; 
in het half jaar dat daarop volgt, staat alles 
in het teken van je eindexamens.

OP EEN INSPIRERENDE LOCATIE
Wie meedoet met het IBC, heeft iedere week 
vier dagen reguliere lessen. Op de vijfde dag 
organiseren we op een inspirerende locatie 
allemaal praktische activiteiten die met 
ondernemen en ondernemend leren te maken 
hebben. IBC-leerlingen van havo en vwo zijn 
iedere week een dag op de Human Campus 
van Driessen Groep; een hypermoderne en 
inspirerende omgeving. Voor leerlingen is hier 
alles aanwezig om straks te kunnen excelleren 
in de bedrijfswereld. 

AFWISSELEND PROGRAMMA
Er zijn gastsprekers, bedrijfsbezoeken, workshops, 
een internationale uitwisseling, een cursus 
boekhouden, gerichte beroepsoriëntatie en 
een focus op vaardigheden als presenteren, 
samenwerken, communiceren, organiseren 
en solliciteren. En je richt in groepjes je eigen 
onderneming op! De verslaglegging hiervan is 
meteen je profielwerkstuk. Kortom: alles om je 
goed voor te bereiden als je iets wilt gaan doen in 
de economische sector!

Meer weten? Op onze website vind je een brochure.
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XL-leren: op zoek 
naar jouw talent!
Het Carolus wil dat jij jouw talenten benut. Wij willen leerlingen 
met een specifiek talent op alle niveaus de kans geven om naast 
de reguliere lessen ook aan dit talent te kunnen werken. Jij moet 
kunnen excelleren, oftewel XL-leren.

MAATWERK
Samen met je mentor en de vakdocenten kijken 
we of je bij bepaalde vakken een lesuur kunt 
missen zodat je die tijd kunt besteden aan jouw 
talent; bijvoorbeeld een onderzoeksproject of 
een selectietraining. De lesstof van het vak dat 
je mist wordt ‘gecompact’. Dat wil zeggen dat er 
in overleg met de vakdocent gekeken wordt wat 
je in ieder geval moet beheersen en wat extra 
oefening is (die jij misschien niet nodig hebt).

WAAR BEN JIJ GOED IN?
Leerlingen die sporten op (inter)nationaal niveau 
of sterk zijn op cultureel of muzikaal gebied, 
kunnen binnen het XL-programma maatwerk 
krijgen. In de bovenbouw kunnen XL-leerlingen 
ook extra vakken volgen of meedoen aan 
masterclasses en olympiades. Of neem Ching en 
Sterre, die met andere middelbare scholieren een 
robot bouwden en die vervolgens wedstrijden 
ermee speelden in San Francisco! Alles is 
mogelijk, want talentontwikkeling vinden we erg 
belangrijk.

CAROLUS BORROMEUS COLLEGE   15



leuke lessen
Op het Carolus willen we je op een leuke manier 
dingen leren die nu en in de toekomst belangrijk 
zijn. We hebben bij ons unieke vakken zoals 
Global Issues, 3D-design, Health & Wellness 
Class en Geo Future. Sommige kom je al in de 
brugklas tegen; andere volgen als je wat ouder 
bent.

PLEZIER
Klinkt gek misschien, maar wij beloven je: je kunt veel 
plezier beleven bij de vakken op onze school. Samen 
muziek maken, met technologie bezig zijn door samen 
een robot te bouwen van LEGO, gymen op een stormbaan 
en discussiëren over iets dat in het nieuws is: we geven 
zoveel mogelijk moderne lessen waar je energie van krijgt. 

MINORS 
School is meer dan leren alleen. De leerlingen uit de 
onderbouw kunnen elke vrijdagmiddag kiezen voor een 
minor. Dit kun je zien als een stukje talentontwikkeling. 
Je mag iets doen waar je goed in bent of goed in wil 
worden. En het is ook nog eens leuk. We bieden van 
alles aan: 3D-design, sport, muziek, techniekwerkplaats, 
kunstatelier, schaken, programmeren. Voor ieder wat wils! 
Niks hoeft, alles mag.
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leuke lessen

GLOBAL ISSUES
Bij Global Issues zijn we bezig met internationalisering. 
Je verlegt je grenzen, leert over het leven van mensen 
uit andere landen en denkt na over ongelijkheid. We 
behandelen elke periode een ander thema zoals 
wereldburgerschap, cultuurverschillen, en de global 
goals. Door middel van onderzoek, presentatie en debat 
rond je deze thema’s af. Geen toetsen dus, maar lekker 
actief bezig zijn!

3D-DESIGN 
Je leert bij 3D-design om op de computer dingen 
te ontwerpen zoals bruggen, gebouwen en 
auto’s. Hiervoor werken we met professionele 
designprogramma’s. We zijn de enige school in 
Helmond met dit vak! 

VERSTERKT TALEN ONDERWIJS 
Een taal leer je pas echt goed als je deze veel hoort 
en spreekt. Dat is in het begin lastig, maar uiteindelijk 
merk je dat steeds beter gaat. We steken daarom extra 
energie in het onderwijs van de talen Engels, Frans en 
Duits. Dat noemen we Versterkt Talen Onderwijs (VTO). 
Tijdens de lessen wordt er dan ook zoveel mogelijk les 
gegeven in de doeltaal. Daarnaast kun je op het Carolus 
internationaal erkende certificaten behalen door het 
afleggen van een Cambridge-, DELF- of Goethe-
examen.
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goede begeleiding
De mentor is voor jou en je ouders de spil in de organisatie: het eerste 
aanspreekpunt. Daarnaast hebben we een deskundig zorgteam.

EXTRA ONDERSTEUNING
Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator en alle medewerkers van de zorgafdeling. 
Zij signaleren tijdig wanneer extra ondersteuning nodig is. Denk aan sociale 
vaardigheden, uitdagingen met leren, aandacht voor ongewenst gedrag, weerbaarheid 
en faalangst. Als je begeleiding nodig hebt, krijg je de ondersteuning die je verdient, in 
nauw overleg met je ouders. Wat is ons doel? Jou de mogelijkheden geven om je goed 
te ontwikkelen en ervoor zorgen dat je je op je gemak voelt op het Carolus.

DYSLEXIE EN DYSCALCULIE
Met dyslexie en dyscalculie kun je goed leren omgaan. We helpen je door met jou en je 
leraren afspraken te maken. Bijvoorbeeld door je meer tijd te geven bij toetsen of door 
te werken op de computer in plaats van op papier. Er zijn mogelijkheden om te werken 
met Alinea Pro en je kunt rekenen op begeleiding door een Remedial Teacher. 

PLUSTIJD
Natuurlijk zijn de vakdocenten degenen die het meeste verstand hebben van het vak 
waarin ze lesgeven. Daarom hebben we drie dagen per week plustijd gepland. Deze 
plustijd kun je gedurende de hele onderbouw volgen en bieden we op elke afdeling 
aan. Je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen, zodat je de stof beter begrijpt. 
We bieden niet alleen vakinhoudelijke plustijden aan, maar ook plustijden plannen/
organiseren, huiswerk maken of samenvattingen leren maken.

GEZONDHEID
Als jouw gezondheid je een poosje in de steek laat, kunnen we in overleg met de 
schoolarts naar passende oplossingen zoeken.
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jouw toekomst
De maatschappij verandert snel en onze leerlingen leren daar hun weg in 
te vinden. Gelukkig hoef je keuzes niet alleen te maken: daar begeleiden 
we je bij, in alle leerjaren op het Carolus. Wie ben je? Wat kun je? Wat 
wil je? Er zijn heel veel mogelijkheden gedurende je carrière. Voor de 
ondersteuning bij de stappen die je zet, hebben we de loopbaancoaches 
van het Loopbaancentrum.

OP ZOEK NAAR JOU
Vast staat dat je niet langer meer kiest voor een beroep. Je zoekt naar je eigen talenten, 
kwaliteiten en interesses. Van daaruit ontstaat een zelfbeeld dat aansluit bij mogelijke 
toekomstige opleidingen. Alle ervaringen, inzichten en ontdekkingen die worden 
opgedaan, verzamelen we in een loopbaandossier. 

ONTDEKKEN WAT PAST
Samen met je ouders, onze docenten én de loopbaancoaches ga je ontdekken wat 
het beste bij je past. Je ouders zijn daarbij erg belangrijk: zij kennen je het beste. 

Wij helpen onder meer door 
loopbaangesprekken te voeren 
tijdens je carrière op het Carolus. 
Daarnaast kom je in contact met 
bedrijven en vervolgopleidingen van 
het mbo, het hbo of de universiteit. 
Op school zijn loopbaanactiviteiten 
zoals informatieavonden en 
workshops, maar we bezoeken ook 
ondernemingen in de regio.
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Iedere dag is een leuke  schooldag
School is meer dan alleen lessen volgen. 
Elk nieuw schooljaar starten we met een 
speciale introductiedag per leerjaar/
niveau, waardoor je elkaar goed leert 
kennen. In elk leerjaar ga je een of twee 
keer op excursie. Natuurlijk organiseren 
we ook schoolfeesten! Verder is er een 
surprisemiddag voor Sinterklaas en 
heeft elke klas een kerstviering. Voor de 
leerlingen uit klas 1 organiseren we een 
brugklasfeest na de eerste periode van 
het schooljaar.

ER IS ZOVEEL TE DOEN...
Er wordt veel georganiseerd op het Carolus. 
We hebben een groot podium in ons mooie 
atrium, waar we veel bezoekers kunnen 
ontvangen. Hier houden we onder andere 
onze schoolfeesten. Ben je muzikaal, sportief 
of heb je talent voor cabaret? Schrijf je dan in 
voor Carolus Talent Night! Schrijf je graag of 
ben je goed in fotografie of videomontage? 
Word dan redacteur bij Mediahuis Helmond! 
Er zijn ook quizzen, zang- en danswedstrijden 
en nog veel, heel veel meer. De dag van de 
Engelse, Franse en Duitse taal, exposities in het 
Van Abbemuseum, het Carolus Songfestival, 
de Carolus Bouncers, het eindexamengala, de 
Carolus Game Night, sportdagen, de FIRST Lego 
League, debatwedstrijden. Jullie begrijpen het 
al: alles opnoemen is hier onmogelijk. Op het 
Carolus is iedere dag een leuke schooldag!

EXCURSIES
Gedurende je schooltijd ga je regelmatig op 
excursie. Je ziet dan met eigen ogen waar we 
het in de klas over hebben gehad. In klas 1 gaan 
we bijvoorbeeld naar het Archeon in Alphen 
aan de Rijn en een dag naar Den Bosch, in 
de tweede klas gaan we naar Technopolis in 
Mechelen en in klas 3 ga je naar de haven van 
Rotterdam en naar Kamp Vught. 
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Iedere dag is een leuke  schooldag
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Zo doe je ervaringen op die je meer 
leren over andere talen en culturen én 
spreken we in de lessen over wat er in de 
wereld gebeurt. Wij als school vinden het 
belangrijk je te leren én te laten ervaren 
wat het betekent om wereldburger te zijn! 
Wij gunnen iedere leerling een ervaring in 
het buitenland.

SAMEN OP PAD
Tijdens verschillende projecten op school 
staat internationalisering centraal. Ook 
nemen we jaarlijks deel aan de Model 
United Nations-debatreizen en gaan we 
op reis naar Berlijn, Rome, Edinburgh en 
Nice. We organiseren uitwisselingen met 
scholen in Italië (Camposampiero) 

en Frankrijk (Brest). Veel meer over de 
kansen die je krijgt, verspreid over de 
leerjaren, lees je op onze website.

Grenzen Grenzen 
over! De wereld om ons heen verandert snel 

en komt steeds dichterbij. Daarom heeft 
ons onderwijs een internationaal karakter. 
Om de wereld te leren kennen kun je mee 
op reis of meedoen aan internationale 
activiteiten op onze school.
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Kunst en cultuur!
Wij vinden kunst en cultuur belangrijk. Daarom 
bezoek je met je klas tentoonstellingen in musea en 
voorstellingen in theaters. Daarnaast volg je workshops 
waarbij je zelf aan de slag gaat met film, beeldende 
kunst en muziek. Er is een doorlopend cultureel 
programma verspreid over jouw schoolloopbaan. 

Van een culturele ontdekkingsreis in eigen stad tot CKV-dagen 
met gevarieerde workshops. In de bovenbouw nemen we in 
samenwerking met het Van Abbemuseum deel aan Radically Mine 
en gaan we elk jaar op excursie naar een museum in Nederland. Je 
gaat vooral veel zelf aan de slag. Zoek je grenzen maar eens op!

MUZIEKLES
Wist je trouwens dat wij in de onderbouw muzieklessen hebben in 
ons rooster? Er wordt gezongen en we bespelen instrumenten. Dit 
is (helaas) niet meer gangbaar binnen het middelbaar onderwijs; wij 
hechten er veel waarde aan.

Wij geloven in een goede mix van boeken 
en digitale middelen. Je leert goed als je 
plant in een agenda, aantekeningen maakt 
in een schrift en wiskundeopdrachten 
op ruitjespapier uitwerkt. Maar digitale 
hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken 
in het dagelijks leven. Daarom werkt elke 
leerling met een eigen notebook. 

Hoe je hem gebruikt, verschilt per vak. Je kunt online iets opzoeken, snel bij Magister, digitale 
boeken doorbladeren of werken met online lesmateriaal. Werkstukken of presentaties kun je in 
de klas maken op je eigen device. Zo zie je: de notebook is een handig middel!

DIGITAAL RIJBEWIJS
Omdat we het belangrijk vinden dat je goed leert werken met een notebook, maken we daar 
in het begin van het schooljaar extra tijd voor vrij. Elke leerling in klas 1 en 2 haalt een digitaal 
rijbewijs. Je krijgt een certificaat als je hebt laten zien vooruit te kunnen met programma’s als 
Word, Excel en Powerpoint. Altijd handig voor later!

NOTEBOOKS
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Onze deuren staan 
altijd voor je open! 

Markesingel 2
5707 DJ in Helmond
T 0492 - 792 000
www.carolus.nl
info@carolus.nl

Het Carolus Borromeus College maakt 

deel uit van OMO Scholengroep Helmond. 

We werken veel samen met de andere 

scholen binnen onze gemeenschap: het 

Dr.-Knippenbergcollege, het Vakcollege 

Helmond en de Praktijkschool Helmond.

Heb je nog vragen? 
Neem contact met ons op 
of kijk op onze website. 

Wat we allemaal doen 
zie je ook online:

Brugklassers 

aan het woord!

Scan de QR-code 

en bekijk 

onze video!


