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Den Haag, 21 augustus 2017 
Betreft : aangepast beleid mobieltjes + procedure beschadigde boeken 
Kenmerk : 17/008/MSU 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Aangepast beleid mobieltjes 
Vanaf dinsdag 22 augustus gaat er een nieuwe afspraak in op school. 
De leerlingen worden verplicht de mobiele telefoon bij de deur van het lokaal af te geven. 
 
Waarom? 
Er is een maatschappelijke discussie  over de invloed van de mobiele telefoon. Telefoongebruik in het 
verkeer is een duidelijk gebied waar dit een stoorzender is, maar ook binnen het onderwijs.. Hoewel 
het gebruik van de telefoon in de lokalen al verboden is, geven docenten aan dat de handhaving 
problemen oplevert. Leerlingen kunnen de verleiding niet weerstaan de telefoon ter hand te nemen 
voor belangrijke dingen als Facebook, Whatsapp en andere sociale media. Ook worden er in lessen 
ongewenst beeldopnames gemaakt. 
Deze gang van zaken verstoort voortdurend de concentratie. Ook hersenonderzoek toont aan dat dit 
een gezonde ontwikkeling in de weg staat. Misschien ervaart u als volwassene ook hoe dwingend de 
telefoon kan zijn. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
In elk lokaal is een vakkendoos aanwezig. Daar doen de leerlingen hun telefoon in. De doos past in de 
kast of de docent bewaart de doos op zijn bureau. Aan het einde van de les neemt de leerling de 
telefoon weer mee. Het kan zijn dat de docent in de les gebruik toestaat omdat het in de les past. De 
telefoon mag echter niet gebruikt worden als rekenmachine (dat mag ook niet bij toetsen en examens 
dus daar willen we de leerlingen niet aan laten wennen).   
Heeft u het idee dat uw zoon/dochter dit een lastige maatregel vindt, zorg er dan voor dat de telefoon 
niet mee naar school gaat. Docenten zullen er op staan dat de telefoon wordt afgegeven en dat 
iemand met een telefoon niet aan de les deelneemt. Ook het bewaren in de eigen tas zal niet worden 
toegestaan. 
 
Testperiode 
We gaan dit tot de zomervakantie uitproberen. Dan ontdekken we de sterke en zwakke kanten van 
deze maatregel.  Daarna bepalen we of we het definitief in het schoolreglement opnemen of niet. 
Afhankelijk van de beslissing kan de doos dan worden vervangen voor iets duurzamers. 
 
Procedure Schoolboeken 
Zoals gemeld in de brief van 12 juli j.l. heeft uw kind schoolboeken in bruikleen gekregen. Wij 
vernemen graag vóór 1 oktober 2017 wanneer uw kind meent dat een schoolboek beschadigd is. Zij / 
hij kan dit melden bij het Secretariaat bij Mevrouw Marleen van der Pas.  Er wordt dan óf een ander 
boek meegegeven, óf er wordt een aantekening in het boek gemaakt dat er beschadiging 
geconstateerd is. Hiermee voorkomt u dat u aan het einde van het schooljaar over een eventueel 
beschadigd, onbruikbaar boek een factuur ontvangt. 
 
Met vriendelijke groet  
namens de schoolleiding 
S. Asselbergs, conrector 
s.asselbergs-hagedoorn@vsdenhaag.nl 
 
 


