
 

 
 
Veiligheid 

 
Sociale media 
Eén van de belangrijkste zaken vinden wij de veiligheid van onze leerlingen en 
medewerkers op onze school. En we bedoelen dan veiligheid op vele vlakken.  
We vinden dit zo belangrijk dat het zelfs één van de speerpunten is van onze 
vernieuwde schoolregels. We hebben in een vorige nieuwsbrief al de invloed van 
sociale media op pesten aangehaald maar willen daar aan het begin van het nieuwe 
schooljaar nog eens stil bij staan. De meeste kinderen op onze school houden zich 
bezig met verschillende vormen van sociale media, denk aan Snapchat, WhatsApp 
en Facebook. Dit gebeurt niet altijd zonder gevaar. Vaak denken kinderen niet aan 
de consequenties die hun handelen met zich mee kunnen brengen. Voor ons als 
school, maar zeker voor u als ouder, is het belangrijk te weten waar uw kind allemaal 
mee bezig is. Daarom besteden wij op school veel aandacht aan dit onderwerp. Op 
deze manier kunnen we samen bijdragen aan een goed en veilig gebruik van sociale 
media. 
 
  
 
 
 
 
 
Kleding en schoenen 
Binnen onze school hebben kinderen te maken met praktijkvakken waarbij 
werkkleding en -schoenen verplicht zijn. Als deze niet op orde zijn kan uw kind 
helaas geen onderwijs volgen. Dit alles heeft te maken met veiligheid. Wanneer 
kleding of schoenen niet meer passen kan er door de leerling contact worden 
gezocht met de conciërge.  
 
 
 
 

 
Fietsveiligheid 
In de donkere wintermaanden komen veel van onze leerlingen in het donker met de 
fiets naar school. Het is belangrijk dat de fiets van uw kind voorzien is van goede 
verlichting. Wanneer verlichting uitstaat, of zelfs helemaal niet aanwezig is riskeert 
uw zoon/dochter een boete die kan oplopen tot € 35,-. Laat het niet zover komen en 
check de verlichting van de fiets van uw kind. Zo kunnen ze op een veilige manier 
naar school gaan.  
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Medicatie 
Wanneer uw dochter/zoon belangrijke medicatie gebruikt, dan willen we dat natuurlijk 
als school graag weten. Ook als er wijzigingen zijn in het gebruik van medicatie. 
Daarom vragen we u eventuele bijzonderheden te melden, zodat we adequaat 
kunnen handelen wanneer dat nodig blijkt. Is er sprake van noodmedicatie dan 
verzoeken wij u een verklaring te tekenen, zodat we weten waar, wanneer en hoe het 
moet worden toegediend. In geval van nood zal altijd 112 worden gewaarschuwd.  
 
Schoolregels 
Dit jaar hebben we onze schoolregels duidelijk en korter omschreven. “Ik” in 
onderstaande tekst, betekent de leerling. Deze regels zijn voor onze school zeer 
belangrijk. 
 

Ik heb respect voor anderen, de omgeving en mijzelf 
Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag 
Ik zorg ervoor dat iedereen zich veilig voelt op school 
 
 

• Ik zorg dat ik op tijd op school/ATC, in de les en op stage ben. 
• Ik ben zelf verantwoordelijk voor waardevolle spullen. Ik houd ze bij me, laat                               

ze thuis of stop ze in mijn kluisje.  
• Ik kom in gepaste kleding naar school.  
• Ik draag in de gymles en tijdens verschillende praktijkvakken (vanwege 

veiligheid en hygiëne) voorgeschreven kledingstukken en/of schoenen. 
• Ik zet mijn telefoon uit of op stil als ik de klas binnen kom. Alleen als ik 

toestemming heb van de leerkracht mag ik in de les gebruik maken van mijn 
telefoon. In de pauzes hebben anderen geen last van mijn telefoongebruik.  

• Ik toon respect op internet, scheld niet en stuur geen onaardige berichten via 
sociale media.  

• Ik mag op school niet roken, gebruik maken of in het bezit zijn van: 
energydrank, alcohol, wapens, drugs en/of vuurwerk. 
 

 
Praktijkschool Eindhoven zal u regelmatig op de hoogte houden van onze 
maatregelen en acties op het gebied van veiligheid!  
 
 
 
 
 
 
 


