
 

Bijlage: Nieuwe afspraken op Pax vmbo 
 
Gesprek 
Dinsdagmiddag om 14.00 uur kwamen zo’n 100 leerlingen vmbo 4 bij elkaar om met ons over de 
situatie op Pax vmbo te praten in de mediatheek. Het verschil met Pax havo/vwo wat betreft de 
regels was duidelijk het grootste pijnpunt. De schoolleiding kwam de leerlingen tegemoet door toch 
toe te staan bij twee of meer tussenuren het plein te mogen verlaten. Dat was duidelijk niet genoeg, 
maar het was een begin. Iedereen werd uitgenodigd om mee te doen aan de ‘denktank’ om de 
komende weken met elkaar te praten hoe we de situatie verder kunnen verbeteren. 
 
Donderdag om 9.00 uur kwam de denktank, een nieuwe groep van 24 leerlingen vmbo 4, voor het 
eerst bij elkaar met de afdelingsleiders en een van de mentoren. Het gesprek verliep uitstekend.  
Dat doen we de komende tijd om de week. Er werd een uitgebreide wensenlijst opgesteld. Deze gaat 
vooral over voorzieningen in de aula zoals meer zitplaatsen, meer stopcontacten om de mobiel op te 
laden, een tafelvoetbalspel, de mogelijkheid om te pinnen, een koffie en thee-automaat, een 
uitgebreider assortiment in de kantine, inclusief halal-producten, één ongezonde snack-dag per week 
e.d. Wat betreft de het plein minder toezicht, geen lijn op het schoolplein, meer banken buiten en 
meer afvalbakken op weg naar de Jumbo. 
 
We zijn met de leerlingen overeengekomen dat ze voortaan toch alle tussenuren het schoolplein 
mogen verlaten. Dat schept wel verplichtingen. Het mag niet opnieuw tot overlast leiden in de buurt, 
in het centrum of bij winkels of supermarkt. In de pauze blijven de leerlingen allemaal op school.  
 
Samen op school 
Het afgelopen jaar hebben de teams van beide locaties nagedacht over de gang van zaken op hun 
locatie in de nieuwe situatie. Het gaat immers om grote groepen leerlingen op een andere locatie 
dan zij zijn gewend met nu geen gescheiden maar gezamenlijke pauzes.  
 
De teams Pax vmbo willen op een positief manier aandacht geven aan gedrag waarbij iedere leerling 
zich veilig en gerespecteerd voelt. Dat wordt aangeduid met Positive Behaviour Support (PBS).  
Op school heb je grip op leerlingen, buiten school vrijwel niet. De teams van Pax havo/vwo heeft 
soortgelijke overwegingen maar pakt het op een andere manier aan. We zijn nog steeds één school, 
maar dat betekent niet dat alles altijd overal precies hetzelfde moet zijn.  
 
Op de locatie Klepperheide is de afgelopen jaren weinig sprake geweest van overlast in de buurt.  
Er staan daar bijna geen huizen en als leerlingen wat willen kopen, lopen ze meestal regelrecht naar 
Albert Heijn. Dat was aan de Mr. van Coothstraat de laatste jaren wel anders. We hebben u als 
ouders/verzorgers toen via dit bulletin weleens opgeroepen ons hierin te ondersteunen.  
De route naar de winkels in het centrum gaat dwars door de woonwijk. Dat geeft keer op keer veel 
onnodige rotzooi op straat, overlast in de buurt en ook nog een grote mond als iemand daar wat van 
zegt. We hebben daar op allerlei manieren van alles aan gedaan, maar de leerlingen namen dat 
weinig serieus. Lang leve de lol! Dat was een belangrijke aanleiding voor het besluit het nu anders 
aan te gaan pakken. De leerlingen blijven onder schooltijd gewoon op school. 
 
Wat veel leerlingen en hun ouders vooral boos heeft gemaakt, is het feit dat deze regel niet geldt 
voor leerlingen van Pax havo/vwo. Daar wil ik graag nog enkel alinea’s aan wijden. 
 
En als het nu eens andersom was geweest? 
Als je eenmaal wordt beschuldigd van discriminatie omdat je verschil maakt tussen leerlingen in 
verschillende situaties, dan is het heel lastig om die verdenking weg te nemen. Dat was best pijnlijk. 
Daarom draai ik de situatie maar eens even om ter illustratie. 



 

  
Wat was er gebeurd als Pax havo/vwo aan de Mr. van Coothstraat terecht was gekomen en Pax 
vmbo aan de Klepperheide? Waarschijnlijk was dan besloten om voor Pax vmbo de regels te laten 
zoals ze waren: klas 1 en 2 blijft op het plein en de bovenbouw mag het plein verlaten, even los van 
gezamenlijke pauzes en de keuze voor Positive Behaviour Support. Er is aan de Klepperheide immers 
geen sprake van overlast in de buurt omdat de meeste leerlingen als ze van het plein lopen direct de 
route naar Albert Heijn kiezen en er vrijwel geen huizen zijn. De route naar het dorp kent meer 
obstakels. 
 
De kans is groot dat we aan de Mr. van Coothstraat voor de leerlingen havo/vwo hadden besloten 
dat naast klas 1 en 2 ook de leerlingen van klas 3 op het schoolplein zouden moeten blijven vanwege 
mogelijk overlast in de buurt. Als ze wat ouder zijn, gaat dat vaak weer wat beter. Ook dan was er 
dus verschil geweest tussen vmbo en havo/vwo. Ook dan waren strenger geweest op de locatie aan 
de Mr. van Coothstraat. Dat ligt dus met name aan de ligging van die locatie en aan de slechte 
ervaringen met overlast in de buurt van de afgelopen jaren. 
 
In boosheid is er deze dagen anders gecommuniceerd dat we dat gewend zijn. We zijn openlijk 
beschuldigd op social media en de regionale en landelijke media zijn keer op keer actief benaderd 
om polshoogte te komen nemen zonder dat er eerst met ons contact was geweest. Dat was wel even 
schrikken. Sommige ouders hebben daar hun excuses voor aangeboden die we dankbaar hebben 
aanvaard. We zijn eraan gewend dat ouders rechtstreeks met ons in gesprek gaan of contact zoeken 
via de telefoon of mail. We hopen dat iedereen ons voortaan weer op die wijze weet te vinden. 
Toch steek ik nogmaals de hand in eigen boezem. Als we eerder en beter in gesprek waren gegaan 
met de leerlingen en u als ouders, dan had de redelijkheid de overhand gehad. Ik hoop dat u ons 
opnieuw uw vertrouwen kunt geven. Ik denk dat we dat waard zijn. 
 
Graag nodig ik u uit om eens onder schooltijd bij ons binnen te lopen om met eigen ogen te zien dat 
we de leerlingen in een uitstekende sfeer onderwijzen en begeleiden. 
 
Vrijdag 6 oktober worden de beide heringerichte locaties in Druten officieel heropend door 
Burgemeester Luciën van Riswijk. Op woensdag 11 oktober houden we van 16.00-20.00 uur Open 
Huis in Druten zodat iedereen die dat wil uitgebreid een kijkje kan komen nemen.  
 
Van harte welkom! 
 
Graag wens ik ons allen een mooi schooljaar toe! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
L.R. van Drongelen 
Rector 
 
 


