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Kenmerk: 18/048/TRE 
Betreft: Aangepast beleid roken rond de school 
Den Haag, 15 oktober 2018 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Vanaf maandag 29 oktober 2018 (direct na de herfstvakantie), gaat er een nieuwe afspraak in op 
school over het roken.  De “gedoogplekken”, die er nu zijn, worden opgeheven. Roken in het zicht 
van de school is voor de leerlingen niet meer toegestaan. 
 
Waarom? 
De zeer schadelijke gevolgen van roken spreken voor zich. Daarom willen wij als school bijdragen aan 
“de rookvrije generatie”. Tevens ondervinden de niet rokende leerlingen en de buurt veel overlast van 
de gedoogplekken. Wij hopen dat door deze vorm van ontmoediging het roken onder de leerlingen 
sterk zal afnemen. 
Uiteraard begrijpen wij dat dit nieuwe beleid niet leuk is voor de rokers. De pauzewachten zullen hen 
de eerst weken helpen herinneren aan de rookvrije zone. 
 
Wat nu? 
Rond de school zal er een rookvrije zone zijn. (zie bijlage). 
Binnen deze zone is het voor alle leerlingen, op tijden dat de school open is, (tussen 7.30 uur en 
17.30 uur), niet toegestaan te roken. 
Wordt een leerling ondanks deze afspraak toch rokend aangetroffen binnen de rookvrije zone, binnen 
bovengenoemde tijden, dan zal hier een maatregel op volgen.  
Buiten de zone is het toegestaan te roken. Het spreekt voor zich dat dit geen overlast voor de 
bewoners, de buurt  of het verkeer mag opleveren. 
Wij hopen dat u het belang van deze afspraken en het roken op zich met uw zoon of dochter 
bespreekt en zodoende de school ondersteunt in het rookbeleid. 
 
Binnen de rookvrije zone vallen: 
• De trap omhoog naar de duinen, 
• De gehele Waalsdorperweg t/m nr. 34, 
• De Oostduinlaan vanaf nr. 129 t/m nr. 155, 
• De gehele van Berwaerdeweg, 
• Het fietspad richting Hubertusviaduct t/m 15e stenen muurtje, 
• De Van Maudricstraat. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Sietske Asselbergs, conrector 
Rick Ehlert, coördinator leerling-zaken 
Peter Buddenberg, leerling-zaken  
 

 


