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Schoolfotograaf VSO

SG De Keyzer streeft naar een Veilige School.
Hiervoor hebben we een veiligheidsbeleid. Zie
hiervoor de schoolgids VSO 2018-2019 op
bladzijde 22. Naast het bieden van een veilig
pedagogisch klimaat willen we ook in letterlijke zin
een veilige school zijn. In een veilige school is geen
plaats voor wapens, vuurwerk en verboden
middelen.

Op maandag 19 november 2018 komt de
schoolfotograaf langs op het VSO van
De Keyzer. De schoolfotograaf komt in de
ochtend en zal van iedere groep een
klassenfoto maken en daarnaast ook
individuele foto’s van alle leerlingen.
Als advies geeft de fotograaf aan dat
gekleurde kleding het beste overkomt op
de portretfoto. Witte en zwarte kleding zou
het minst mooi uitkomen.
De fotograaf komt alleen deze dag naar
school. Dus als een leerling deze dag
afwezig is, dan kan deze helaas niet op de
foto.

In het kader van de veiligheid worden er gedurende
het schooljaar een aantal controles gehouden
waarbij jassen, tassen en de kluisjes gecontroleerd
worden. Deze controles kunnen worden gehouden
door leden van de directie van De Keyzer of door
de politie. Dit zijn uiteraard onaangekondigde
controles. Als er concrete aanwijzingen zijn dat een
leerling iets bij zich heeft wat verboden is, dan kan
er ook een individuele controle plaatsvinden.

Personeel

Dit schooljaar komt de politie, net als vorig
schooljaar, een onaangekondigde actie houden
met een drugshond.
De politie komt dan met een aantal
hondengeleiders en drugshonden naar school. De
hondengeleider komt met zijn / haar hond de klas
in waarbij de hond zijn werk gaat doen. De hond
snuffelt aan alle materialen, tassen en personen.
De hond is veilig, helemaal niet agressief en hij
blaft ook niet. De politie en andere scholen hebben
al goede ervaringen met acties met een drugshond.
Bij degenen die drugs bij zich hebben of
kortgeleden drugs hebben gebruikt, geeft de hond
een signaal af. De directie van de school beslist
dan in overleg met de politie wat de vervolgstappen
zullen zijn. U wordt als ouder(s) / verzorger(s) altijd
op de hoogte gesteld als er een signaal bij uw kind
is afgegeven.

Mevrouw Blommerde is bevallen van een
dochter en ook mevrouw Van Kerkvoorde
is ook bevallen van een dochter.

Op onze school zijn regels en afspraken. Ook zijn
er afspraken gemaakt met andere scholen en de
politie in een convenant Veilige School. Strafbare
feiten worden altijd gemeld bij de politie. Onder
strafbare feiten wordt o.a. verstaan: het in bezit
hebben of gebruik van laserpennen, wapens,
alcohol, drugs, vuurwerk en gestolen goederen.

Kalender november 2018

Mevrouw Janssen (mentor B3) en
mevrouw Van Dijk (mentor K3) zijn voor
langere tijd afwezig. Zij worden voorlopig
vervangen door mevrouw V.d. Camp en
mevrouw Roks. Er wordt gezocht naar een
structurele oplossing.
Mevrouw Rietveld is langere tijd afwezig
en wordt vervangen door onze nieuwe
collega meneer Meurkens.
Mevrouw Strijbosch is sinds vorige week
gestart als onderwijsassistent.
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