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Geachte ouders/verzorgers, 
 
School is niet alleen een plek om kennis te verwerven maar ook een plek waar aandacht 
besteed wordt aan gezond leven. Wij proberen het aanbod in de kantine gezond te houden 
en daarbij gezonde producten te promoten, wij besteden o.a. aandacht aan gezond leven in 
de lessen verzorging en biologie. 
 
Met ingang van schooljaar 2015-2016 is het binnenplein van onze school rookvrij. 
Deze afspraak hebben wij destijds gemaakt na overleg met de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad. Zij staan achter dit besluit omdat uit onderzoeken blijkt dat roken 
zeer schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien is gebleken dat een groot deel van “de 
rokers” ooit gestart is met roken op het schoolplein. Het is dus zinvol om op deze plek in te 
grijpen. We merken dat er steeds minder leerlingen roken, onze maatregel heeft dus een 
positief effect.  
 
Helaas hebben we zelf een fout gemaakt door in sommige situaties roken te gedogen bij de 
ingang van het plein. Sinds enige weken spreken we de leerlingen hier weer op aan. Na de 
kerstvakantie gaan we weer over tot straffen als leerlingen roken op het binnenplein of in de 
directe nabijheid van de ingang.  
 
U kunt ons helpen de gezondheid van uw kind te bevorderen door een gezonde levensstijl 
met uw kind te bespreken. Naast het roken vragen wij dan uw aandacht voor de 
zogenaamde energy-drankjes. Die worden niet op school verkocht maar wel geregeld door 
leerlingen meegenomen. Uit onderzoeken blijkt dat deze drankjes ongezond zijn en soms het 
gedrag van het kind beïnvloeden.  
Voor verdere informatie verwijs ik u naar de volgende sites: https://www.longfonds.nl/voor-
ouders  en  http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/energiedrankjes.aspx 
 
Wij danken u bij voorbaat voor de goede samenwerking en vertrouwen op uw steun in het 
uitvoeren van dit beleid in het nieuwe jaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bert de Weerd, 
 
 
Directeur Compaen VMBO 
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