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Project dag Social Media 
 
Zoals eerder al aangekondigd, hebben wij op 16 
januari jongstleden, een project dag doorlopen 
betreffende Social Media en de uitdagingen/gevaren 
die daarin soms een rol kunnen spelen, met alle 
gevolgen van dien voor de leerlingen. Omdat deze 
materie nogal eens speelt hebben wij deze project 
dag daarvoor ingezet. We hebben gebruik gemaakt 
van een externe partner.  
 
Gezegd moet worden dat wij een goede, zinvolle dag 
hebben ervaren. De dag begon met een interactieve 
voorstelling, uitgevoerd door het van toepassing 
zijnde bedrijf en dat was de aftrap voor een actieve 
dag waarin we enthousiast met onze leerlingen aan 
de slag zijn gegaan.  
 

 
Aanstaande staking 
      

Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen, speelt er 
(nog steeds) een hoop in de actualiteiten als het gaat 
om het onderwijs. Stappen zijn gezet en ook in de 
goede richting maar de ontwikkelingen zijn nog niet 
“af”.  
 
Dat leidt ertoe dat op donderdag en vrijdag,  
respectievelijk 30 en 31 januari, wederom sprake zal 
zijn van een landelijke staking in het onderwijs.  Ook 
op de locatie Vondellaan is er sprake van 
stakingsbereidheid en dat betekent dat de school 
dicht zal zijn voor leerlingen, op betreffende twee 
dagen. Nu komt die donderdag niet als een 
verrassing voor u. Op die dag zouden de leerlingen 
sowieso vrij hebben in verband met een geplande 
studiedag PBS, ook te vinden op de jaaragenda.  
 
Dat die vrijdag erbij komt is wel nieuw en dat 
betekent dus, nogmaals, dat de leerlingen ook die 
dag vrij zijn. De stakingsbereidheid is op die dag zo 
groot dat de lesplanning niet valt op te vullen met de 
mensen die niet aan de staking meedoen. Ook de 
veiligheid vergt immers aandacht en die kunnen wij 
niet borgen in verband met het aantal mensen dat er 
niet is.  
 


