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Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen, 
 
Het schooljaar is inmiddels een paar maanden geleden van start gegaan. Dit is best wel wennen voor de 
leerlingen; regelmatiger op school verschijnen, geen online lessen meer volgen (maar alles fysiek), reizen om 
naar school te komen en meer praktijklessen volgen zoals koken, bakken en serveren. Ook het weer sociaal 
in contact komen met leeftijd/klasgenootjes is spannend. In de beginweken was dit op school dan ook zeker 
te merken. 
 
Na schooltijd 
Een van de dingen die wij onder uw aandacht willen brengen, is het naar huis gaan zodra de leerlingen geen 
les meer hebben. Zoals u weet, hebben wij geen afgesloten schoolplein en geen ruimte om leerlingen na 
schooltijd op te vangen.  
 
Leerlingen verzamelen zich, na schooltijd, regelmatig in het atrium bij Dirk van den Broek. Daar wordt geen 
toezicht vanuit onze school verzorgd, maar door beveiligers van het ROCvA en Trigion. Van deze mensen 
krijgen wij de laatste tijd klachten over wangedrag van onze leerlingen en incidentjes die daar plaatsvinden.  
 
Wij verwachten van onze leerlingen dat zij gelijk naar huis gaan als hun schooldag ten einde is. Wij 
verzoeken u dit aan uw zoon/dochter voor te leggen.  
 
Amsterdam Ontwapent 
In het kader van het landelijk actieplan Wapens en Jongeren start het ministerie van Veiligheid en Justitie 
een wapeninleveractie. Amsterdam sluit zich met de campagne ‘Amsterdam Ontwapent’ hierbij aan. Wij als 
school willen hierin een bijdrage leveren door voorlichting te laten geven door de politie en het herinvoeren 
van spontane kluis- en tascontroles. Tevens zal tijdens de voorlichting aandacht besteed worden aan het 
gebruik en in het bezit hebben van verdovende middelen. 
 
Vuurwerk 
Wat het vuurwerk betreft het volgende: wij hechten belang aan een goede relatie met onze buurtbewoners. 
Vuurwerk afsteken veroorzaakt overlast en is verboden. Legaal of illegaal vuurwerk staat niet ter discussie. Bij 
het afsteken van vuurwerk volgt een schorsing en een melding bij de politie. De gemeente maakt gebruik van 
straatcoaches voor toezicht op straat. Wij hebben de toezegging dat deze controle wordt opgevoerd om 
overlast te voorkomen.  
 
Wij verzoeken u bovenstaande zaken met uw dochter/zoon te bespreken. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Hubertus & Berkhoff 
 
Dhr. R. Versteeg, Schooldirecteur 


