
maakt je wereld groter

WIND OF
CHANGE

Zonnige tijden breken aan. Een nieuw schooljaar. 

Onderwijs net als vroeger. Toch gaan er ook dingen 

veranderen vanaf maandag 6 september. Een andere vorm 

van onderwijs, met onder meer een nieuw rooster en de 

introductie van coaches. In dit boekje alle verbeteringen 

op een rij: een nieuwe wind door het Carolus!



Beste leerlingen van het Carolus

Alsjeblieft, een bijzonder boekje met een belangrijke boodschap. Speciaal 

voor alle leerlingen van het Carolus én de nieuwe brugklasleerlingen die 

volgend jaar op onze school zitten. We gaan enkele dingen veranderen op 

onze school, die rechtstreeks van invloed zijn op jouw schooldag. Ik raad 

je aan dit verhaal goed door te lezen en het ook een keer te laten lezen 

door je ouder(s), verzorger(s).

Hoe ziet onze ideale school eruit en wat is daarvoor nodig? Gesprekken 

met leerlingen, ouders en medewerkers wezen uit dat er al veel goed gaat, 

maar er ook ruimte is voor verbetering. Zo vinden we het belangrijk les te 

blijven geven in veel verschillende vakken en willen we niet overstappen 

naar leergebieden. Extra ondersteuning op vakinhoudelijk gebied wordt 

erg gewaardeerd. 

Dit kunnen we doen door meer ruimte te maken in ons rooster voor 

maatwerk, zowel voor extra ondersteuning als uitdaging. En voor 

individuele coaching.  

De slogan van onze school luidt: ‘Carolus maakt je wereld groter’. We 

willen jouw wereld elke dag een beetje groter maken, door je nieuwe 

dingen te leren. Over vakken, over hoe je kunt leren, over jezelf en 

over je persoonlijke ontwikkeling. We willen dat jouw Carolustijd een 

onvergetelijke tijd is. Een tijd waarin je nieuwe vriendschappen sluit, leuke 

lessen beleeft en deelneemt aan geweldige excursies, projecten en reizen. 

Dat doen we op het Carolus al meer dan 100 jaar en dat blijven we doen. 

In dit boekje lees je de belangrijkste dingen die je moet weten over de 

veranderingen op onze school vanaf het nieuwe schooljaar. Lees het eens 

door, na de zomervakantie leggen we je alles natuurlijk nog eens uit. 

Mijn collega’s en ik hebben heel veel zin in deze veranderingen. Het biedt 

nieuwe kansen. Hopelijk word jij net zo enthousiast als ik na het lezen van 

dit boekje! Er waait een nieuwe wind door het Carolus...

Ruud van de Westerlo

directeur
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ROOSTER

Na de zomer gaan we starten met een nieuw rooster. De belangrijkste 

wijziging is dat we geen lessen geven van 50 minuten, maar lessen van 

40 minuten. Soms heb je blokuren: die duren 80 minuten. Denk dan 

aan vakken als LO, beeldende vorming, global issues en techniek.

Lessen van 40 minuten geven in het rooster meer tijd voor coaching 

aan het begin van de dag, maar ook meer ruimte voor maatwerk na de 

lessen. Met maatwerk bedoelen we: plustijden voor extra begeleiding 

of juist extra uitdaging. Maar ook huiswerk maken op school. Het 

Carolus werkt zo toe naar een huiswerkarme school. Dat wil zeggen: 

zoveel mogelijk van je maakwerk heb je op school gedaan. Als je naar 

huis fietst, ben je voor een heel groot deel klaar. Leren voor toetsen 

kun je op school doen, maar kun je ook thuis blijven doen.

Het Carolus vindt het belangrijk dat we les blijven geven in veel 

verschillende vakken. Daarmee leggen we een stevige basis voor jou 

om je te oriënteren: wat vind je leuk, waar ben je goed in?

In het nieuwe rooster (zie hiernaast) willen we naast die stevige basis, 

ruimte geven aan andere dingen die belangrijk zijn. Maatwerk! Waar 

wil je veel meer van weten? Waar heb je meer begeleiding nodig? 

Verdieping, verbreding, verrijking en begeleiding. Wat goed is voor jouw 

ontwikkeling, bepaal je samen met je coach. Daarover zo meer.

Bovendien zorgt het nieuwe rooster voor meer ruimte voor de modules 

die je kiest in de bovenbouw; denk aan het International Business 

College, de Health & Wellness Class, Design & Technology, Life 

Science, Arts en Leisure & Lifestyle. 

Het eerste uur van de dag heb je geen les. Dit is een 

coachingsmoment. Als je niet in gesprek bent met je coach, kun 

je er ook voor kiezen om op het studieplein aan je huiswerk of 

schoolopdrachten te werken.

08.30-09.10 les 1 coaching of 
  zelfstandig werken
 
09.10-09.50 les 2 vakles

09.50-10.30 les 3 vakles

10.30-10.50 pauze 

10.50-11.30 les 4 vakles

11.30-12.10 les 5 vakles

12.10-12.40 pauze
 
12.40-13.20 les 6 vakles

13.20-14.00 les 7 vakles

14.00-14.40  les 8 vakles

14.40-14.55 pauze
 
14.55-15.35 les 9 zelfstandig werken 
  of plustijden

15.35-16.15 les 10 zelfstandig werken 
  of plustijden

ONDERBOUW BOVENBOUW

08.30-09.10 les 1 coaching of 
  zelfstandig werken
 
09.10-09.50 les 2 vakles

09.50-10.30 les 3 vakles

10.30-11.10 les 4 vakles 

11.10-11.30 pauze

11.30-12.10 les 5 vakles

12.10-12.50 les 6 vakles
 
12.50-13.20 pauze

13.20-14.00 les 7 vakles

14.00-14.40  les 8 vakles

14.40-14.55 pauze
 
14.55-15.35 les 9 vakles, zelfstandig
  werken of plustijden

15.35-16.15 les 10 zelfstandig werken 
  of plustijden
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COACHING

Elke leerling krijgt op het Carolus begeleiding van een individuele 

coach. Deze coach is verantwoordelijk voor een kleine groep 

leerlingen. Zit je heel goed in je vel of kun je juist wel even een 

luisterend oor gebruiken? De coach is er voor je. Daarnaast is de coach 

er voor drie thema’s:

   •   Leren leren. Dit gaat over de schoolse zaken. Je coach bespreekt 

met jou hoe het gaat met de resultaten op school, welke 

ondersteuning je nodig hebt, waar je misschien sneller door de stof 

heen kunt of extra dingen kunt doen. Zo kijkt de coach mee naar 

welke plustijden je gaat; samen constateer je dat je bijvoorbeeld 

wel wat extra wiskunde kunt gebruiken.

   •    Leren leven. School is meer dan alleen het volgen van lessen. We 

organiseren allerlei projecten en excursies, reizen, workshops 

en gastsprekers. Je ontwikkelt jezelf van basisschoolleerling 

tot jongvolwassene: je wereld wordt steeds een beetje groter. 

Wij dragen daar graag een steen aan bij en jouw coach is daar 

heel belangrijk bij. Hoe maak jij je schooltijd op het Carolus 

onvergetelijk?

   •   Leren kiezen. Je maakt in je leven heel veel keuzes. Op het Carolus 

maak je onder meer keuzes over je profiel en vakkenpakket in de 

bovenbouw en je denkt na over je toekomst. Je zoekt antwoord op 

de vraag: wat wil ik later worden? Welke opleiding past het beste bij 

mij? Veel leerlingen vinden dit moeilijk en dat is logisch! Gelukkig 

sta je er niet alleen voor. Je coach denkt mee, er zijn diverse 

activiteiten en gelukkig hebben we ook loopbaancoaches.

Drie keer per week is je coach 

beschikbaar in het eerste uur, 

voor een persoonlijk gesprek of 

begeleiding in groepjes. Heb je 

minder tijd nodig? Dan kun je 

verder met je schoolopdrachten. 

Een paar keer per jaar voeren we een gesprek tussen de leerling, 

ouders en de coach. Leerlingen bereiden dit gesprek zelf voor. Wat gaat 

goed? Wat zijn je ontwikkelpunten? Wat heb je nodig? We proberen je 

zo steeds zelfstandiger te maken. Natuurlijk begeleiden we heel goed 

bij dat proces. 

DE MENTOR

Naast een coach heb je in de onderbouw ook nog een mentor. 

De mentor bespreekt algemene zaken met de klas, zoals 

studievaardigheden, vakkenpakketkeuzes en de sfeer in de klas. De 

mentor organiseert ook de gezamenlijke activiteiten met de klas, 

zoals de introductieweek. In klas 1 en op 2 mavo heb je wekelijks 

een mentorles, in andere onderbouwklassen heb je minder vaak 

mentorles. In de bovenbouw werken we niet met mentoren, omdat 

daar geen vaste klassen zijn en je daar werkt in allerlei verschillende 

samenstellingen.
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PLUSTIJDEN

Je hebt overdag allerlei leuke vakken op school. Daarna heb je elke dag 

de mogelijkheid om één of twee plustijden te volgen. Elke week willen 

we dat je zes plustijden volgt. Je kiest zelf wanneer en welke. Je coach 

kijkt met je mee en begeleidt. De plustijden vinden plaats na de lessen 

of (als het om huiswerkbegeleiding gaat) direct in het eerste lesuur 

wanneer je geen coaching hebt.

We hebben verschillende soorten plustijden:

   •   Vakgerichte plustijden: Je hebt plustijden voor de vakken die je 

volgt. Wil je extra uitleg? Vind je iets heel lastig? Heb je vragen? De 

docent nodig je uit voor de plustijd of jij schrijf jezelf ervoor in. 

   •   Huiswerkbegeleiding: Je gaat dan meters maken: zeker als je 

je thuis niet zo goed kunt concentreren en liever op school je 

huiswerk maakt, raden we je aan om hiervoor in te schrijven. Je 

kunt begeleiding krijgen of zelfstandig aan het werk, bijvoorbeeld 

op het studieplein. 

   •   Algemene vaardigheden: hierbij kun je denken aan plustijden voor 

begrijpend lezen, spelling, rekenen – maar ook aan plustijden 

studievaardigheden, planning en organisatie, sociale vaardigheden 

en faalangstreductietraining.

Dit zijn de mogelijkheden; jij kiest zelf jouw programma. 

Jouw coach kijkt mee, adviseert en stuurt bij als dat nodig 

is. De enige voorwaarde: je volgt ongeveer vijf plustijden 

in een schoolweek. En ja, zo’n plustijd kun je ook invullen 

in een onverwacht tussenuur. En vul jij een blokuur met XL-

leren? Dat telt ook mee als plustijd. 

Met je coach bespreek je of je na enige tijd af kunt 

bouwen als het echt goed met jou en je resultaten 

gaat. Dat is maatwerk!
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XL-LEREN

De meeste mensen denken bij XL-Leren aan leerlingen die hele goede 

resultaten halen op school, niets is minder waar. Alle leerlingen mogen 

meedoen, sterker nog, we raden het van harte aan want ze maken 

je schooltijd nóg leuker! Kijk maar eens op onze website naar het 

enorme aanbod. Een paar voorbeelden: trampolinespringen bij de 

Carolus Bouncers, de koorklas, robots bouwen bij de LEGO League, 

leren schaken, het kunstatelier, de techniek-werkplaats, 3d-design, 

beter worden in een vreemde taal bij Cambridge, Delf of Goethe, de 

debatclub of de redactie van Mediahuis Helmond. The sky is the limit.

Binnen XL-leren kun je laten zien wat je in huis hebt: je kunt je eigen 

talent of interesse verder ontwikkelen. Je mag excelleren op het 

gebied dat jij zelf kiest! Binnen XL-leren gaat het niet om een cijfer of 

beoordeling, maar om iets doen wat je leuk vindt, waar je beter in wilt 

worden en waar je jezelf in uit kunt dagen. Voor de een is dat muziek 

maken, voor de ander debatteren, sporten of lekker praktisch 

bezig zijn bij techniek of beeldende vorming. XL-leren biedt 

jou de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. 
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Bèta-vakken: Olympiades

•  Biologie Olympiade

•  Natuurkunde Olympiade

•  Scheikunde Olympiade

•  Wiskunde Olympiade

Talen

•  Duits (certificaat Goethe)

•  Engels (certificaat Cambridge)

•  Frans (certificaat Delf)

Een extra vak

Kunst en Cultuur

•  Kunstatelier

•  Open podium

•  Voice Of Carolus / koorklas

•  Carolus Talent Night

Media en journalistiek

•  Mediahuis Helmond

Politiek, debat en discussie

•  Ambassadeur EU

•  Debatclub

•  Leerlingenraad

•  Model United Nations (MUN)

Een project tijdens de lessen

Sport en Spel

•  Borromeus Bouncers 

(trampolinespringen)

•  Magic The Gathering (MTG)

•  Open Gym

•  Schaken

•  Topsport

Techniek en Technologie

•  3D Design

•  FIRST Lego League (FLL)

•  Force Fusion: de robotcompetitie 

in Amerika

•  Techniek Werkplaats

Je toekomst: alvast verder kijken

•  Stage

•  Precollege

Een vak op hoger niveau

Versneld examen

Een deel van het XL-aanbod



MINORS

School is meer dan lessen volgen. School is een plek waar je nieuwe 

mensen leert kennen en jezelf ontwikkelt. Je brengt er veel tijd door, 

dus dan is het fijn als je er graag bent. Op de vorige pagina’s schreven 

we over XL-leren. Dat bestaat al. Langzaam bouwen we de komende 

jaren verschillende onderdelen van het XL-leren uit tot minors.

 

In een minor ga je aan de slag met iets anders, gedurende een korte 

periode. Je ontwikkelt je talent, bent bezig met iets dat je leuk vindt, 

waar je interesse ligt. Je bent bezig met iets dat niet direct te maken 

heeft met schoolvakken. Je hoeft er niet voor te leren, geen toetsen 

voor te maken. Maar stiekem leer je er hartstikke veel: samenwerken 

met anderen, je ontwikkelt doorzettingsvermogen, werkt aan 

andere vaardigheden. Van een minor krijg je goeie zin en veel 

energie. Voorbeelden van minors die we al in huis hebben zijn 

3D-design, de muziekklas, de Carolus Bouncers, de debatclub 

en het Mediahuis. Maar wat dacht je van een minor filosofie, 

criminologie, webdesign, beauty & wellness, kooklessen, 

dronevliegen, marketing of drama? Deze minors ontwikkelen we 

de komende jaren. Niets moet, jij kunt kiezen. Het Carolus 

maakt je wereld groter!

 

In eerste instantie zullen we de minors aanbieden voor de 

leerlingen in de onderbouwklassen. Onze leerlingen in de 

bovenbouw van de mavo kunnen nu al kiezen voor de 

modules van het International Business College (IBC), 

Health & Wellness Class (HWC), Design & Technology 

Class (DTC) en de Leisure & Lifestyle Class (LLC). In de 

bovenbouw op havo en vwo kunnen de ondernemende 

leerlingen kiezen voor het International Business 

College (IBC) en de leerlingen met interesse voor 

de bètavakken voor de module van Life Science. 

Vanaf schooljaar 2022-2023 starten we met Arts, een 

geweldige module voor de creatieve en/of kunstzinnige 

leerlingen.
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VRAGEN?
Stel ze aan je coach, mentor of 

afdelingsleider, bel 0492 - 792 000 

of e-mail naar info@carolus.nl.

Wij bedanken brugklasser 
Lisa Senders voor de tekeningen 
in dit boekje. Wat een talent!



maakt je wereld groter

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


