
 

 
 
 
 

 

Datum: 11-09-2020 
 

Ouderparticipatie 
Als school vinden wij het belangrijk om ouder(s)/verzorger(s) goed op de hoogte te houden. Op onze website 
plaatsen we belangrijke/ actuele informatie o.a. in het jaaroverzicht (“Binnenkort op Herle”), bij “Post voor 
thuis” en bij “Nieuws”. Daarnaast zullen wij enkele keren per jaar middels een nieuwsbrief informatie met u 
delen. Informatie over de vorderingen van uw zoon/ dochter ontvangt u via de mentor en tijdens het leerling-
ouder-mentorgesprek (zie jaaroverzicht/ “Binnenkort op Herle”). Tenslotte zijn er meedenkbijeenkomsten om 
samen met ouder(s)/verzorger(s) te kijken naar “wat gaat goed gaat en wat beter kan” op Herle. De eerste 
meedenkbijeenkomst staat gepland op 15-10-2020. Indien er voldoende animo is zullen er nieuwe data gepland 
worden. Klik hier indien u zich wilt opgeven voor of vragen heeft over de meedenkbijeenkomst(en). 
 

Corona maatregelen 
Als school willen we dat de basisregels goed worden nageleefd. Dit blijkt voor leerlingen en personeel een hele 
klus. Vooral de 1,5 meter regel willen we extra onder de aandacht brengen in verband met de gezondheid van 
iedereen en de doorgang van het onderwijs op onze locatie.  
 

Studiedagen 
Per schooljaar staan een aantal studiedagen voor personeel gepland. Dit betekent voor de leerlingen een 
roostervrije dag. De studiedagen staan vermeld in het jaaroverzicht. Planning studiedagen 2020-2021 (o.v.b.); 
Dinsdag 15-9 
Woensdag 16-9 
Maandag 5-10 
Woensdag 4-11 
Donderdag 28-1 
Vrijdag 29-1 
Maandag 8-3 
Dinsdag 6-4 
 

BYOD 
Vanaf oktober starten we op Herle met het geven van lessen met digitale opdrachten. Om deze lessen goed te 
kunnen volgen en de opdrachten te maken is een laptop noodzakelijk. Per klas, per les zullen we aangeven 
wanneer het meebrengen van een laptop noodzakelijk is. 
 

Mededelingen 
• Vakantiedagen, vrije dagen en studiedagen staan vermeld in ons jaaroverzicht 
• Indien u uw zoon/dochter met de auto brengt let er dan wel op dat u de toegangspoorten vrij laat voor 

de andere leerlingen en het personeel. Stop s.v.p. vooraan/achteraan in de straat i.v.m. de veiligheid 
van onze leerlingen en de leerlingen van de omliggende scholen. 

 
 

Nieuwsbrief ouder(s) / verzorger(s) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttkYp17QJEhtLrW7ooSzwzytUNEJDVkcwVlQwQzVXSUJRMzZDTDNOR09OUC4u
https://herle.bcpl.nl/events/


Mediawijsheid 
Een belangrijk aandachtspunt is en blijft mediawijsheid. Op onze site staat ons mediaprotocol. Iedereen dient 
zich hier aan te houden. Het plaatsen van foto/filmmateriaal van andere leerlingen en/of personeel op sociale 
media is verboden en strafbaar. Onderstaand een bericht van Politie Zuid Limburg aan alle ouder(s)/verzorger(s); 
 

Namen, shamen & verspreiden van seksuele teksten en foto’s: het is strafbaar! 

Het verspreiden van een seksuele foto van jouw klasgenoot, een filmpje van leerlingen die ruzie maken, een 
geluidsfragment van een “domme” opmerking etc.. Het lijkt misschien wat onschuldig, maar dat is het absoluut 
niet. Het verspreiden van teksten, foto’s, filmpjes etc. van anderen is strafbaar!  

Er is de afgelopen tijd veel te doen rondom het fenomeen ‘sexting’. Zeker de afgelopen week. Wij hebben gezien 
dat de afgelopen dagen sexting beelden via social media zijn verspreid. Dit kan en mag niet!  

Buiten het feit dat het verschrikkelijk is voor degene die op de beelden staat en de gevolgen enorm zijn, ben jij 
strafbaar als je beelden op social media, whatsapp of op welke manier dan ook verspreid. Als jij je schuldig maakt 
aan het delen van zulke beelden, ga je grof de fout in. Dit wordt b.v. gezien als het verspreiden of in bezit 
hebben van kinderporno. Daarnaast zet je bewust iemand in een kwaad daglicht. Ook dit is strafbaar.   

Naast het feit dat je jouw leeftijdsgenoot door de modder haalt, denk ook aan alle anderen die bij een geval van 
sexting betrokken zijn. Houd daarbij in jouw achterhoofd: Een dader is pas een dader als hij voor de rechter is 
verschenen. Met het namen, shamen en outen van wie dan ook, kun je een onschuldig iemand voor het leven 
beschadigen. Wil jij dat op je geweten hebben? Stel dat iemand jou van iets beschuldigt dat je niet gedaan hebt 
of waar je niks aan kon doen. 

Wees wijs en ben je bewust van wat jouw gedrag met anderen doet. Zorg dat jij niet de fout in gaat en voorkom 
een straf.  

Politie Limburg 

  
 

https://herle.bcpl.nl/mediaprotocol/
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