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Scholieren in actie voor het klimaat
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HELINIUM

Op 7 februari jl. was er een eerste actiedag voor het klimaat en veel leerlingen
uit het voortgezet onderwijs reisden af naar Den Haag om hun bezorgdheid te
uiten over hoe de politiek omgaat met het klimaatbeleid. Afgelopen zondag
was er nog een grote klimaatmars in Amsterdam waar ook veel jongeren in
mee liepen en a.s. donderdag is er wederom een landelijke scholierenactie.
Het thema leeft, ook op Helinium.
Half februari vroegen vertegenwoordigers van de leerlingenraad aan mij hoe ik
stond tegenover de klimaatacties van scholieren. Mijn antwoord was dat ik begrip heb voor hun initiatieven en dat ik leerlingen alle gelegenheid wil geven
om deel te nemen aan toekomstige stakingen. Voorwaarde is wel dat zij uiterlijk a.s. woensdag toestemming hebben van hun ouders om dat onder schooltijd voor eigen rekening en risico te doen, want het is geen Heliniumactiviteit en
school kan niet verantwoordelijk zijn voor welke gebeurtenis dan ook tijdens,
vooraf en na afloop van de actie. Als leerlingen deelnemen aan de staking
zonder voorafgaande toestemming van hun ouders, wordt hun actie aangemerkt als ongeoorloofde afwezigheid.
De brief op blz. 2 van de leerlingenraad is aan u, ouders/verzorgers, gericht. In
een aparte mail aan de leerlingen is dezelfde boodschap overgebracht

Heel Uniek
Net als jij

In deze uitgave


Scholieren in actie
voor het klimaat



Landelijke stakingsdag
op vrijdag 15 maart



Loos alarm

Hellevoetsluis, 6 maart 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u misschien heeft meegekregen was er
op 7 februari een scholierenstaking. Op deze
dag spijbelden veel scholieren voor een betere
wereld. Youth for Climate, ook bekend als Spijbelen voor het klimaat of Klimaatmars voor een
betere toekomst, is een actie van scholieren,
waarmee zij regeringen oproepen om maatregelen tegen de opwarming van de Aarde te nemen.
Op donderdag 14 maart is er weer een scholierenstaking op de Dam in Amsterdam. Mocht uw kind hier
graag naar toe willen, dan kan dit. Dan moet u wel een mailtje sturen naar de kernteamleider van uw
kind, met de naam van de leerling en de klas. Op de vrijdag erna of de week na de klimaatmars moet
de leerling wel kunnen bewijzen of hij/zij echt is geweest, maak bijvoorbeeld een selfie met de andere
demonstranten of een foto met een spandoek.
Met vriendelijke groet,
Fatima Ismail
Leerlingenraad

Landelijke stakingsdag op vrijdag 15 maart
Op vrijdag 15 maart a.s. is er weer een stakingsactie, alleen zijn de doelgroep en het onderwerp anders. De onderwijs(vak)bonden hebben 15 maart uitgeroepen tot stakingsdag om hun eis (een miljardeninvestering in het onderwijs om salarissen omhoog en werkdruk omlaag te krijgen) kracht bij te zetten.
Een kleine groep Heliniumdocenten heeft aangekondigd deel te nemen aan de staking. Daardoor vervallen hun lessen op die dag. De consequenties voor de roosters van de klassen T1B, T2C, H4A, H5A
en H5B zijn fors: de meeste of zelfs alle lessen vervallen. Voor de overige klassen zijn de gevolgen te
overzien. De meeste klassen zullen (iets) later beginnen of eerder eindigen. Uiteraard zullen er ook tussenuren ontstaan.
Ik hoop dat u begrip heeft voor deze actie. Staken is een democratisch grondrecht: of dat nu gaat om
milieubeleid, arbeidsvoorwaarden of andere kwesties die de stakers van belang vinden.
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Loos alarm
Wellicht heeft u het al van uw kind gehoord: in de afgelopen week is het brandalarm verschillende keren afgegaan in de gebouwen van Helinium. Een brandalarm leidt altijd tot algehele
ontruimingen (die redelijk vlot verlopen, zo laat de praktijk zien), maar het was vorige week iedere keer loos, omdat leerlingen uit balorigheid deodorant spoten in de sensoren of het glas
van een brandmelder indrukten.
Deze balorige acties van (één of enkele?) leerlingen zijn niet alleen vervelend omdat ze de lessen verstoren en schade en onrust in school veroorzaken, maar vooral gevaarlijk. Als er te
vaak ontruimingen zijn vanwege loos alarm, wordt iedereen ‘ontruimingsmoe’ en verdwijnt de
alertheid of zelfs de bereidheid om het gebouw te verlaten, omdat “het wel weer een vals alarm
zal zijn”. Totdat er een keer echt brand ontstaat..
Mag ik u verzoeken dit onderwerp en het risico met uw kind te bespreken? In school zijn enkele
extra camera’s geplaatst. U zult hopelijk begrijpen dat leerlingen die betrapt worden op het veroorzaken van loos alarm streng gestraft zullen worden en eventuele schade zullen we op hen
verhalen.
Ruud van Tergouw
rector

Contact
HELINIUM
vwo/havo/mavo/vmbo
Fazantenlaan 1
3222 AM Hellevoetsluis
0181-316488
E-mail: info@helinium.nl
Twitter: @helinium1
Facebook:
www.facebook.com/Helinium
Instagram: heliniumsg

Bezoek onze website op
www.helinium.nl

3

