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maakt je wereld groter



Het Carolus Borromeus College is al meer dan honderd jaar een begrip in Helmond. 
Een goede en leuke school waaraan mensen zich altijd verbonden voelen: eens 
een Caroleaan, altijd een Caroleaan. Een veilige plek waar je kunt groeien van 
brugklasser naar jongvolwassene die klaar is voor de maatschappij. We reiken je alle 
kansen aan om je op jouw manier te ontwikkelen. Je leert veel van de verschillende 
schoolvakken, maar je ontwikkelt je ondertussen ook in bijvoorbeeld samenwerken, 
presenteren, organiseren en plannen. We halen het beste uit elkaar: jij, samen met je 
klasgenoten en alle mensen die op onze school werken.

Naast alle bekende vakken en onze hier ontwikkelde lessen zoals Global Issues en 
3D-design, hebben we op onze school extra veel aandacht voor ondernemerschap, 
kunst & cultuur, internationalisering en ons taalonderwijs. We willen je dingen 
leren die nu en in de toekomst belangrijk zijn en zo maken we je wereld groter; elk 
schooljaar zoeken we samen nieuwe grenzen op.

Jij moet lekker in je vel zitten en je op het best passende niveau ontwikkelen. Met 
mentoren, coaches én een ondersteuningsteam zorgen we ervoor dat je er nooit 
alleen voor staat. En dan is het natuurlijk ook nog de bedoeling dat je het heel erg 
naar je zin hebt op onze school. Een leuke klas, lol buiten de les, gave activiteiten 
en veel leuke feesten. Het hoort er allemaal bij en samen maken we een toptijd van 
jouw jaren op het Carolus.

Een middelbare schooltijd om nooit meer te vergeten, daar gaan we voor! 

Wil je meer info of wil je meer foto’s en video’s zien? Kijk dan op www.carolus.nl of 
download onze splinternieuwe app (zie achterzijde).

Heb je nog vragen? Hieronder staat mijn e-mailadres! 
Voel je welkom op het Carolus!

Ruud van de Westerlo - directeur 
r.vandewesterlo@carolus.nl
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Spannend, de middelbare school? Gelukkig valt dat best mee. Dat is 
tenminste wat onze brugklassers al snel 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?
We bieden verschillende opleidingen aan en belangrijk is welk advies je krijgt vanuit 
jouw basisschool. Later zien we vanzelf of je op de juiste plek zit, op basis van je 
cijfers, je mogelijkheden en je inzet. We hebben hierover ook nauw contact met je 

ouders.

COACH EN MENTOR  
Bij ons op school heeft elke leerling een persoonlijke coach. Deze coach 
geeft niet alleen les aan jou, maar is ook het eerste aanspreekpunt op 
onze school voor jou en je ouders. Elke coach is verantwoordelijk voor 
een kleine groep leerlingen. De coach volgt jouw ontwikkeling: wat 
gaat goed en waar heb je nog een steuntje in de rug bij nodig? Samen 
ontdek je jouw talenten en probeer je deze verder te ontwikkelen. 
Elke onderbouwklas heeft ook een mentor, die van elke klas 

een hechte groep probeert te maken, aan de slag gaat met de 
studievaardigheden en de klas begeleidt bij klassenactiviteiten. 

EEN BIJZONDER ROOSTER  
Via onze app of website vind je de brochure Wind Of 
Change – je kunt ook de QR-code scannen op deze 
pagina. Je leest veel over ons bijzondere rooster, nieuw 
sinds september 2021. Hierin is extra veel ruimte 
voor extra begeleiding of juist extra uitdaging en voor 
huiswerk maken op school. Verdieping, verbreding, verrijking 
en begeleiding. Wat goed is voor jouw ontwikkeling, bepaal 
je samen met je coach. 
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Onze opleidingen
• mavo
• mavo/havo
• havo
• havo/vwo
• atheneum
• gymnasium
• xg-klas

Bekijk een film 
over een dag 
op onze school.
Scan de qr-code! 



De opleiding vmbo-t noemen we de mavo. 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. In het tweede jaar, maar vooral in 
het derde jaar, kies je in welke vakken je examen wilt doen. 

KANSKLAS HAVO
Als je van de basisschool een advies mavo/havo hebt gekregen, kun je bij ons ook 
in die kansklas starten. Gedurende het eerste schooljaar ontdekken we met jou 
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 leerjaar 1 stroom je door naar 
2 mavo of 2 havo. 

ALS JE MEER WILT
Al in de tweede klas hebben we veel aandacht voor de profielkeuze, zodat je 
in de bovenbouw een vakkenpakket kiest dat goed bij je past. We noemen dat 
loopbaanoriëntatie. Extra begeleiding of juist extra uitdaging is heel goed mogelijk: 
ons rooster biedt veel mogelijkheden. Je bekijkt met je coach wat je nodig hebt. 
Wil je na het behalen van een diploma door naar havo? Dan bieden we een speciale 
doorstroomklas aan om je voor te bereiden op een soepele overstap na je examen. 

MODULES IN KLAS 3 & 4 
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. We zitten dan niet in de boeken en maken geen toetsen, 
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
We maken jou zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor het schoolwerk en dat doen 
we natuurlijk stap voor stap. 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. 

KANSKLAS 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. 
Na leerjaar 1 stroom je door naar 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



Het atheneum
Ben je nieuwsgierig en los je graag moeilijke vraagstukken op? Ben 
je onderzoekend ingesteld en geef je niet snel op? Dan is het vwo 
iets voor jou! Je kunt met een vwo-diploma naar de universiteit 
(wo) en naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). De opleiding duurt 
zes jaar. Je kunt kiezen uit het 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 (de kansklas 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 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.

KANSKLAS VWO 
Voor de kansklas vwo kies je, als je vanuit de basisschool 
het advies havo/vwo hebt gekregen. Na jaar 1 ga je 
verder op het niveau dat het beste bij je past: 2 havo of  
2 atheneum. 

Het Carolus is de enige school in Helmond met een gymnasium-
opleiding. Op het gymnasium krijg je extra’s, zoals de klassieke 
talen Latijn en Grieks. Wist je dat heel veel medische en 
biologische termen hun oorsprong vinden in het Latijn en Grieks? 
Als je bijvoorbeeld arts, fysiotherapeut of advocaat wilt worden, 
dan is een gymnasiumdiploma 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 historische steden zoals Amsterdam, Leiden, Xanten 
en Nijmegen en musea die met de oudheid te maken hebben. 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 is onze jaarlijkse Gymnasiumdag.  

IETS VOOR JOU? 
Heb je een vwo-advies en ben je iemand die goed en snel 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!

DE XG-KLAS 
De Xg-klas is onze gymnasiumklas voor hoogbegaafde leerlingen. Deze 
klas is uniek: leerlingen komen uit de hele regio. In sommige gevallen 
hebben ze één of meer klassen overgeslagen op de basisschool. Je krijgt 

hier unieke vakken zoals 3D, humaniora en science. Wil je meer 
weten? Op onze website staat een uitgebreide brochure van de  
Xg-klas. Of scan de qr-code!
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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, digitale 
boeken doorbladeren of werken met online lesmateriaal. Werkstukken of 
presentaties kun je in de klas maken op je eigen device. 

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 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

In de onderbouw neemt elke leerling deel aan CKV-junior. Je maakt 
kennis met kunst en cultuur, bijvoorbeeld door bezoeken aan musea, film,  
dansworkshops, toneelvoorstellingen en muziekworkshops. Bij het vak 
beeldende vorming ga je aan de slag met tekenen en handvaardigheid. 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 kunt eindexamen doen in handvaardigheid en tekenen.   

MUZIEKLES  
Wist je trouwens dat wij in de onderbouw muzieklessen hebben in ons rooster? We 
hebben een prachtig muzieklokaal, twee mooie muziekstudio’s en we organiseren 
elk jaar een Carolus Talent Night. Als je goed kunt zingen, ben je welkom bij de Voice 
of Carolus! Of loop gewoon elke binnen bij het open podium om jouw muzikaal 
talent verder te ontwikkelen.
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Op het Carolus kun je in de bovenbouw van mavo, havo en vwo kiezen voor 
praktijkgerichte modules. Het International Business College is al jaren goed 
bekend, maar we hebben nog veel meer: Life Science, Arts, een Health & 
Wellness Class, Design & Technology Class en een Leisure & Lifestyle Class. 
Voorlopig hoef je je nog niet te buigen over wat je graag wilt doen, dat komt 
vanzelf op een later moment. Vooral belangrijk: we zitten niet in de boeken, 
maar zijn lekker actief bezig. Je bezoekt bedrijven, volgt workshops en krijgt 
gastlessen. We hebben veel aandacht voor presenteren, samenwerken en 
organiseren.

Om je een idee te geven van zo’n module, lichten we er hieronder eentje voor je uit. 
Veel informatie over de andere mogelijkheden, vind je op www.carolus.nl.

HET INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE 
Als je ondernemend bent, kun je in de bovenbouw 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. Je hebt dan schoolweken met vier reguliere dagen en 
een bijzondere vijfde dag. Dan organiseren we op een inspirerende locatie allemaal 
praktische activiteiten die met ondernemen en ondernemend leren te maken hebben. 
Er zijn gastsprekers, bedrijfsbezoeken, workshops, een internationale uitwisseling, 
een cursus boekhouden en gerichte beroepsoriëntatie. En je richt in groepjes je 
eigen onderneming op! 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. Zie de qr-code op deze pagina.

De praktijk in

 Cultuur
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Ondersteuning op maat
Jouw persoonlijke coach is voor jou en je ouders de spil in de organisatie: 
het eerste aanspreekpunt. Over hun rol lees je meer in het Wind Of Change-
boekje waar we op pagina 3 naar verwezen; scan de qr-code op die pagina! 

Daarnaast hebben we een deskundig ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de 
zorgcoördinator en medewerkers die alles weten over bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, 
remedial teaching, weerbaarheid, sociale vaardigheden, uitdagingen met leren, 
faalangst en heel veel meer. Zij signaleren tijdig wanneer extra ondersteuning nodig 
is. Je krijgt wat je nodig hebt, 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. Alles over onze ondersteuning lees je op www.carolus.nl.

PLUSTIJDEN: JIJ KIEST!
Natuurlijk zijn de vakdocenten degenen die het meeste verstand hebben van het vak 
waarin ze lesgeven. Daarom hebben we in ons rooster veel ruimte voor plustijden. Elke 
dag kun je voorafgaand aan de lessen en na afloop van de lessen kiezen voor de plustijd 
die jij nodig hebt. Je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen, zodat je de stof beter 
begrijpt. We bieden niet alleen vakinhoudelijke begeleiding aan, maar er is ook veel 
ruimte voor leren plannen/organiseren, huiswerk maken of samenvattingen leren 
maken. Ook hierover lees je meer in het genoemde boekje.

GEZONDHEID
Als jouw gezondheid je een poosje in de steek laat, kunnen we in overleg 
met de schoolarts naar passende oplossingen zoeken. 

JOUW LOOPBAAN
Wat je later wilt worden? En welke opleiding daarbij past? Poeh, er 
zijn zoveel keuzes! Gelukkig hoef je die niet alleen te maken: daar 
begeleiden onze loopbaancoaches je bij, in alle leerjaren. Wie ben je? 
Wat kun je? Wat wil je? Er zijn heel veel mogelijkheden gedurende je 
carrière. Samen met je ouders, onze docenten én de loopbaancoaches 
ga je ontdekken wat het beste bij je past.
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Samen met jou willen we gaan voor een schooltijd om nooit te 
vergeten. Alles over de kansen die je krijgt, lees je op onze website. 
Inclusief heel veel beeldmateriaal!

Het begint al in je eerste week, met leuke introductie-activiteiten. Er zijn 
verder ieder jaar schoolfeesten en natuurlijk staan we stil bij Sinterklaas 
en Kerst. We gaan ook op pad. 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 kun je meedoen aan een uitwisseling met een 
school in Brest of deelnemen aan een reis naar Luxemburg. Excursies 
waar je veel van leert!

ER IS ZOVEEL TE DOEN... 
Er wordt veel georganiseerd op het Carolus. We hebben een groot 
podium in ons mooie atrium. 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. Je begrijpt het al: alles opnoemen is hier 
onmogelijk. Op het Carolus is iedere dag een leuke schooldag! 

GRENZEN OVER
Wij vinden het belangrijk je te leren én te laten ervaren wat het betekent 
om wereldburger te zijn. Tijdens de lessen Global Issues en verschillende 
projecten op school staat internationalisering centraal. We nemen 
jaarlijks deel aan de Model United Nations-debatreizen en gaan op reis 
naar Berlijn, Rome, Londen en Nice. We organiseren uitwisselingen met 
scholen in Italië en Frankrijk. 



Onze deuren staan 
altijd voor je open! 

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

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

Wat we allemaal doen 
zie je ook online:

   •  Download “Open Dag App” 

via de App Store of Play Store

• Zoek en selecteer onze school

 We hebben 
een app!

Carolus Borromeus Colege

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.


