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17 december 2021 

Inhoud: 
1. Corona nieuws 

2. Kluisjescontrole 

3. Onveiligheid op school; daar willen we vanaf..! 

 
1. Corona nieuws. 

Tijdens de persconferentie van 14 december jongstleden is aangekondigd dat alle maatregelen zoals die nu gelden 

worden voortgezet tot 14 januari 2022. Over het algemeen worden de maatregelen door de leerlingen in school goed 

nageleefd. Er is veelal begrip voor de situatie en de medewerking is groot. Dat is prettig om te mogen vaststellen. Ook na 

de kerstvakantie blijven de regels van kracht. Wil je meer weten over de basisregels? Klik dan HIER. 

Mondkapjes 

Het dragen van mondkapjes op school is verplicht tijdens bewegingen in de school. Het is een verplichting die ons wettelijk 

is opgelegd. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip. 
 

2. Kluisjescontrole. 
Op woensdag 15 december heeft op onze school een kluisjescontrole plaatsgevonden. Door een team van medewerkers 

zijn in een uur tijd alle kluisjes gecontroleerd. We zijn redelijk tevreden met het resultaat. Er is één zaak aangetroffen die 

we voorleggen aan onze contactpersoon van de politie omdat we daar meer over willen weten. Omdat het bezit van drugs 

(ook snus*), wapens, alcohol enzovoorts sowieso verboden is op school worden in beslag genomen voorwerpen  nooit aan 

de leerling teruggegeven. Ouders worden geïnformeerd als wij iets verdachts aantreffen. 

 

Op scholen in Nederland wordt tegenwoordig regelmatig snus aangetroffen. Wil je meer weten over snus? Kijk dan eens 

naar DEZE website. Snus is verboden in Nederland. Het bezit of gebruik ervan op onze school leidt direct tot een 

schorsing. Ons schoolreglement vindt u op de website in onze locatiegids op pagina 34-35. 

 

3. Onveiligheid op school; daar willen we vanaf..! 
Wij vinden veiligheid op school een voorwaarde om tot een goede en positieve ontwikkeling te komen. Die veilige 

schoolomgeving staat wel eens onder druk. Daar zijn verschillende oorzaken voor te benoemen. Zo zijn er nogal eens 

leerlingen te vroeg op school die onrust veroorzaken, door de school gaan wandelen of zich niet laten aanspreken. Daar 

willen we vanaf. Het komt ook weleens voor dat er vreemde leerlingen, van een andere school, zich in ons gebouw 

bevinden. Dat veroorzaakt een stevig gevoel van onveiligheid. Daar willen we vanaf. Soms melden ouders zich aan school 

om verhaal te halen of een klacht in te dienen op een moment dat het niet uitkomt en soms ook op een ongepaste manier. 
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Daar willen we vanaf. En ook komt het voor dat leerlingen die al lang del laatste les hebben gehad na een kwartier of 

langer nog steeds op school blijven hangen, zich niet laten aanspreken of laten wegsturen. Daar willen we vanaf. 

 

Maar…hoe komen we daar van af? 

We zijn al enige tijd bezig om leerlingen die te vroeg op school zijn of leerlingen die te lang op school blijven hangen daar 

op aan te spreken. Vaak helpt dat en soms ook niet. Na de kerstvakantie sturen we leerlingen die zonder goede reden te 

vroeg op school zijn naar huis. 

ZERMELO 

Het kan natuurlijk gebeuren dat we te maken hebben met lesuitval wegens afwezigheid van een docent. Het is daarom 

van groot belang dat de leerlingen IEDERE DAG op hun zermelo app kijken of wijzigingen zijn in hun lessen voor die dag 

of voor de volgende dag. Alle roosterwijzigingen die bij ons bekend zijn staan dagelijks voor 18.00 uur op Zermelo.  

’s Morgensvroeg staan de wijzigingen uiterlijk om 8.00 uur op Zermelo als wij er van op de hoogte zijn. 

OUDERS 

Aan ouders vragen wij om niet onaangekondigd onze school te bezoeken. Wij zijn meestal niet in de gelegenheid om u 

direct te woord te staan vanwege onze geplande werkzaamheden. Wij kunnen u echter altijd te woord staan na het maken 

van een afspraak. En onze ervaring is dat de beste gesprekken gevoerd worden als er wederzijds respect en begrip is. 

Vaak ontstaan dan werkbare oplossingen.  

VREEMDE LEERLINGEN IN DE SCHOOL 

Deze willen wij zoveel mogelijk buiten de deur houden door ons deurbeleid aan te passen. Vanaf 10 januari 2022 sluiten 

wij onze leerlingeningang op bepaalde tijden. Deze tijden worden met behulp van posters bij de deur en in de school 

bekend gemaakt. Leerlingen die dan voor een gesloten deur staan melden zich via de kleine poort bij ons sportveld en 

daarna via de hoofdingang voor bezoekers bij de ontvangstbalie van onze school. 

 

Deze “WIJ” poster hangt overal in onze school. Als wij SAMEN 

deze respectvolle afspraken met elkaar nakomen dan hebben 

we een veilig schoolklimaat waarin iedereen fijn kan leren en 

werken. We vragen dan ook aan iedereen die ons 

schoolgebouw bezoekt om recht te doen aan onze “WIJ” 

posters. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

De volgende Singeldingen verschijnt op 22 december. 


