
Beste ouders/verzorgers,          

Op de vmbo-scholen van Nissewaard gaat m.i.v. januari 2019 een pilot van start met de Stichting 

Halt. Ook MY college doet mee aan deze pilot en in deze mail leest u meer hierover.  

Soms laat een leerling gedrag zien wat niet past op school, maar ook niet in de maatschappij. Denk 

aan pesten, vernielen, naaktfoto’s versturen via smartphone, vuurwerk afsteken, etc. Als een 

leerling dit tóch doet, dan kan de school hem/haar naar een gesprek met Halt sturen. Stichting Halt 

kent de Nederlandse wet heel goed en kan de leerling waarschuwen voor de gevolgen van zijn 

gedrag. Als een leerling een gesprek met Halt krijgt, dan neem de school contact op met de ouders 

van de leerling. 

Deze stichting richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen en bestrijden van 

jeugdcriminaliteit en wil met deze pilot meer aandacht geven aan de preventie van (dreigend) 

grensoverschrijdend gedrag. 

Stichting Halt geeft op veel scholen in het land gastlessen over belangrijke thema’s als: groepsdruk, 

online veiligheid en jeugdcriminaliteit, maar start nu ook met het bezoeken van scholen voor een 

zgn. spreekuur. Tijdens dit spreekuur worden gesprekken gevoerd met leerlingen die wellicht 

balanceren op, of over het randje van de wet. Denk aan een leerling die met opzet iets vernielt van 

een ander (of van de school), een leerling die vuurwerk afsteekt op het schoolplein, of een leerling 

die naaktfoto’s stuurt (of doorstuurt) naar anderen. In dergelijke gevallen is er sprake van 

grensoverschrijdend gedrag waarbij niet alleen de schoolregels in het geding zijn, maar ook de 

maatschappelijke normen en waarden, en de Nederlandse wet. 

MY college begeleidt jongeren richting het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast heeft de school 

ook een pedagogische taak om de jongeren te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar 

zelfstandigheid. Het aanleren van maatschappelijke normen en waarden is hierbij een 

vanzelfsprekendheid voor ons, maar dat houdt niet in dat we daar altijd volledig in slagen. Met de 

pilot met Stichting Halt, hopen we dat meer leerlingen tijdig deze normen en waarden leren te 

hanteren. 

Uiteraard voert een coach/leerjaarcoördinator in eerste instantie een gesprek met een leerling die 

grensoverschrijdend gedrag laat zien. Mocht er sprake zijn van een heftig incident, of herhaaldelijk 

ontoelaatbaar gedrag, dan kan een coach/leerjaarcoördinator samen met de zorgcoördinator 

besluiten om een gesprek in te plannen met de Halt-medewerker. De ouders/verzorgers van de 

leerling worden door de school op de hoogte gesteld dat het gesprek plaats gaat vinden. De school 

bepaalt of het gesprek plaatsvindt tussen alleen de leerling en de Halt-medewerker, of dat er nog 

iemand aanwezig moet zijn (denk aan zorgcoördinator, ouders, coach). De gesprekken zullen altijd 

een pedagogisch karakter hebben. Daarnaast staat Stichting Halt in nauw contact met de wijkagent 

en kan deze ook ter plekke raadplegen bij zwaarder grensoverschrijdend gedrag. 

Het Halt-spreekuur op onze school is een pilot voor beide organisaties. Beide organisaties maken met 

deze pilot gebruik van elkaars expertise. Hierdoor willen we onze leerlingen zo goed mogelijk 

voorbereiden op een plaats in de maatschappij. 

De pilot zal op MY college starten op donderdag 17 januari. De medewerkster zal elke 2 weken op de 

donderdag aanwezig zijn. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met mij op. 

Alexandra Bijdevaate 

(zorgcoördinator) 


