
(1) 
Beste heer Hoogeboom,  
 
Bedankt voor de uitgebreide email. Onze dochter zit in leerjaar 1 en voor ons is dit allemaal nieuw.  
 
Het is mij wel ter oren gekomen (via haar) dat er veel leerlingen de app ‘whattsapp’ ook op de laptop 
hebben staan, en dus ook tijdens de les appjes versturen. Misschien is het een punt om te 
bespreken.  
 
Fijn dat er aandacht aan gegeven wordt nogmaals.  
 

(2) 

Beste Sietse, 

Dankjewel. Ik vind het een fantastische regel. Respect dat jullie dit zo doorvoeren. 

Ik heb niet direct een oplossing voor het probleem in de pauze. Ik weet wel dat op de basisschool van 

onze kinderen, telefoons onder schooltijd helemaal verboden waren, dus je zou zeggen dat je dit 

relatief soepel vanaf de eerste klas door zou kunnen voeren op de middelbare school (of in ieder 

geval in de lagere klassen).  

Ik heb onze zoon (net gestart in de 1e) om zijn mening gevraagd en hij geeft aan dat er niets te doen 

is in de pauzes op het WD. Er is alleen Wifi. Dus (zegt hij) zijn enige vermaak is om op zijn telefoon te 

zitten. Op de basisschool konden ze nog voetballen op het plein. Hij denkt dat er met een paar 

goaltjes en wat voetballen buiten en bijvoorbeeld een tafelvoetbal en een airhockeytafel binnen, al 

veel gewonnen is. Kortom: zorg voor vermaak.  

Hij wil overigens best meedenken, gaf hij aan!  

(3) 

Hoi hoi, 

Allereerst mijn complimenten naar jullie als school hoe jullie dit gaan aanpakken!  

Ik vind het echt top en sta daar 100% achter. 

Een oplossing voor in de pauze heb ik zo niet meteen maar ik ga met jullie meedenken.  

($) 

Beste Sietse, 
 
Ik ben heel blij met deze maatregel. Ik denk ook dat het heel goed is. Wat ik niet begrijp is dat het 
niet doorgetrokken wordt voor alle leerlingen van het were di, maar daar zullen jullie wrs een goede 
reden voor hebben.  
 
Wat ik zie bij mijn dochter die in het eerste leerjaar zit is dat whats app ook gewoon via de laptop 
kan. Ik zou daar ook graag afspraken over zien alsmede ook het gebruik van andere sites want 
digitaal lesmateriaal is in deze ook een enorm struikelblok.  
 
Wat betreft de pauzes heb ik ook geen ideeën. Denk dat dat altijd lastig blijft, of alle docenten 
moeten hun pauze gaan nemen tussen de leerlingen en ze prikkelen door bij groepjes kinderen te 



gaan staan en een “kringgesprek” aan te gaan bijv ;-) Mijn zoon zit op XXXXX, misschien is het een 
idee om eens bij elkaar in de keuken te gaan kijken en te kijken wat zij bijv voor tips hebben. Alle 
kinderen pauzeren daar bijv buiten!  
 
Succes, als ik ergens bij kan helpen dan hoor ik het graag.  
 

(5) 
Top,hadden jullie al veel eerder moeten doen. 
Maar wij vroegen ons af hoe er gecontroleerd wordt of iedereen zijn eigen telefoon mee neemt en 
verantwoordelijk is. 
 

 
(6) 
Beste meneer Hoogeboom, 
 
Goed initiatief! Vergeten jullie niet dat als de leerling zijn telefoon aan mag laten staan dat ze hun 
Whatsappjes nog steeds op hun laptop binnen krijgen via Web Whatsapp? En dat de kinderen (iig 
mijn dochter) de gehele les via hun laptop aan het InstaDM'en zijn? 
 
Zoals ik anderhalve maand geleden aan de rector heb gemaild vind ik het ook erg zorgelijk wat mijn 
dochter doet in de klas en hoe slecht haar leertaakgerichtheid is. Ik kan uiteraard niet over andere 
kinderen spreken maar zou jullie IT afdeling iig InstaDM en Web Whatsapp op jullie routers 
blokkeren zodat de kinderen hier geen gebruik van kunnen maken via de laptop. 
 
Ik ben persoonlijk geen voorstander van werken op de laptop voor school. Kinderen schrijven 
nauwelijks nog en hierdoor verliezen ze het "gevoel" van taal en voor kids zoals mijn dochter met 
Dyslexie is het schrijven essentieel voor het onthouden en leren van taal etc etc. 
 
Ik kan zo een, twee, drie geen extra oplossingen vinden maar denk dat hetgeen hierboven staat 
alvast een goeie start zou zijn. Ik steun jullie initiatief! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
(7) 
Beste, 

Wat ben ik blij om deze mail te lezen.  

Betreft het probleem voor mobieltjes in de pauze, ik zou zeggen neem met de speciaal middelbaar 

onderwijs de korenaer in Eindhoven contact op, hun hebben echt een top systeem hiervoor!  

Wellicht dat hun dit beter kunnen uitleggen als ik. Maar ik stem voor een gsm vrije school.  

Met vriendelijke groet,  

(8) 

Ik dacht dat telefoons sowieso al verboden waren tijdens de les dus ik kan jullie besluit alleen maar 
toejuichen! 

Tip mbt gebruik van mobieltjes tijdens de pauze; meld dit probleem aan bij www.Omdenken.nl        
Met dit soort problemen weten zij wel raad! Wij hebben als organisatie ook leuke ervaringen met 
deze club!  

 

http://www.omdenken.nl/


(9) 
Dank voor de update! Een supergoed plan. Wat ons betreft op de hele school al invoeren, dus ook 
4,5 en 6 met ingang van januari 2020. 
 

 
(10) 
Smartphone ,mobilfhone tijdens de school dag...mondelinge contacten is socialer 

(11) 
Beste heer Hoogeboom, 

Heb begrepen dat ze op de Rooi pannen de hele dag geen mobiel bij zich mogen dragen deze gaat bij 

binnenkomst in hun kluisje en als ze naar huis gaan hebben ze hem pas weer. Hoorde van een kennis 

die twee dochters heeft een op het Were di en een op de Rooi pannen dat ze het verschil merkt. De 

kinderen van de rooi pannen hebben veel meer en beter contact met elkaar. Ze heeft dat gemerkt op 

verjaardagsfeestjes bij haar thuis. Misschien een idee om contact met ze op te nemen. 

Succes ermee. 

(12) 
Beste heer Hoogeboom, 
 
Ik wilde even laten weten dat ik het positief vind dat jullie aandacht besteden aan de huidige 
telefoonproblematiek. Mijns inziens is het ‘telefoonhotel’ dan ook een prima oplossing hiervoor.  
 
Wij hebben besloten hetzelfde principe thuis te gaan hanteren, omdat wij ook gek worden van het 
constante gestaar op het schermpje en de onmiddellijke actie die ondernomen ‘moet’ worden als er 
een mailtje of app’je binnenkomt.  
 
Voor de telefoonproblematiek in de pauzes weet ik op dit moment geen oplossing, maar ik ga hier 
zeker over nadenken.  

(13) 
Geachte S.M. Hoogeboom, 

Bedankt voor uw email en ik ondersteun de aanpak van de school. 

 

Vervolgens ben ik van mening dat de maatregelen die de school neemt niet ver genoeg gaan en ik 

vraag u dan ook vriendelijk om internet jammers te overwegen voor het gehele school complex.  

Dit heeft twee voordelen: 

1 De school hoeft geen verbod in te voeren voor mobiele telefoons en hoeft niet te handhaven omdat 

mobiele telefoons niet meer bruikbaar zijn. 

2 De zorgen omtrent het telefoon gebruik tijdens de pauzes zijn ook voorbij en interactie en 

communicatie tussen leerlingen zal weer toenemen. 

 

Jammer dat het zo moet natuurlijk en beter was geweest als leerlingen meer inzicht en zelfdiscipline 

hadden gehad omtrent het gebruik van telefoons. 

Hier is nog wel een taak weggelegd voor scholen en ouders omdat ik in het bedrijfsleven een 

soortgelijk beeld constateer bij jonge werknemers. 

Met een vriendelijke groet, 

(14) 



Geachte heer Hoogeboom, 

 

Ik ben heel erg blij met dit telefoonverbod want ik vind dat het echt een groot probleem wordt met 

de telefoons. Dus dit is al een goede stap. Wel wil ik u erop attenderen dat sinds kort veel kinderen 

WhatsApp e.d. op hun laptop gezet hebben net alsof ze dit verbod aan zagen komen. Misschien is 

het een idee om dit ook te verbieden omdat ze anders tijdens het werken op school en huiswerk ook 

constant afgeleid worden door apjes e.d. 

 

Succes met dit project! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

(15) 

Dag mevrouw Hoogeboom, 

Helemaal mee eens!! 

Zou landelijk zo afgesproken moeten worden! 

Begrijp uberhaupt niet waarom het zolang duurt om deze regel in te voeren 

Ik hoor juist van mijn dochter dat ze veel kletst in de pauze met vriendinnen en dat er idd om haar 

heen heel wat op de telefoontjes wordt gekeken helaas! Maar zij ook soms hoor! 

Succes!  

Kinderen hebben duidelijkheid nodig! 

(16) 

Hoi 

Even terugkomend op mijn vorige mail 

Is het een idee om een telefoon vrije dag (pauze) in te voeren? 

Succes 

(17) 

Beste Sietse 

Zet een dag in de week de WIFI uit en maak van die dag in de week de mobiel loze dag…. Misschien 

iets te ambitieus??? 1 x per maand…. Noem het de live communicatie dag!! 

Overigens is het wellicht een illusie dat het weer bij het oude komt. Ik zie het ook in bedrijfskantines 

of zelf opa en oma waar we op visite zijn. TIMES CHANGE….(helaas) 

Wij hebben een tijd mobiel loze zondag gehouden, maar niet volgehouden. Het hoort bij deze tijd…. 

Succes met alles, 

(18) 

 



Goedemorgen, 
 
Schakel eens met jullie collega’s van de rooi pannen in Eindhoven zou ik zeggen! Daar voeren ze een 
telefoonbeleid wat al jaren door ons als ouders meer dan prima ervaren wordt. 
Eenvoudig, helder, duidelijk, en veel gezelligheid en communicatie in de pauzes! 

Met vriendelijke groet,  

(19) 

Goedemorgen Sietse, 

Ik las zojuist de mail over de problematiek rondom het telefoongebruik. Wij staan als ouders volledig 

achter deze beslissing! 

Een grote zorg op dit moment vinden wij ook. Gelukkig zien wij dat de telefoon van onze dochter veel 

thuis blijft slingeren op tafel, dus hebben we het vermoeden en hopen we dat ze misschien toch wel 

zal kletsen in de pauze.  

Jong volwassenen komen steeds vaker in een depressie, volgens mij is het telefoongebruik hier onder 

andere debet aan. Misschien een idee om eens tijdens de mentoruren een psycholoog uit te nodigen 

die hier over kan vertellen, of iemand die in een depressie gezeten heeft o.i.d.  

Het is maar een idee wat in me opkomt, geen idee hoe de invulling hiervan kan zijn…. 

Borden op het schoolplein met pakkende teksten of misschien beter nog afbeeldingen over dat je 

ook met elkaar kunt kletsen en de mobiel hierbij niet nodig is om dingen van elkaar te weten te 

komen of elkaar te kunnen steunen als er iets dwars zit.  

Wat losse gedachten, hier hebben jullie ongetwijfeld ook al goed over nagedacht. Maar nogmaals we 

delen jullie zorg. 

(20) 

Geachte heer Hoogeboom,  

Goed plan om de telefoons in de klasruimte op te bergen. Onze steun heeft u.  

Qua pauzes, zijn deze in de aula, dan zou er wat muziek aangezet kunnen worden. Wellicht 

dat dan de filmpjes op YouTube minder makkelijk te bekijken/horen zijn en ze de telefoons 

even wegleggen.  

Of, de hele dag de telefoons in het telefoonhotel laten en alleen even er uit halen voor de 

pauze begint, kijken, en weer terug leggen? Dan geen telefoons in de pauze meer. 

Ik zal er nog even over nadenken. Veel sterkte met het uitvoeren van de regels.  

Met vriendelijke groet,  

(21) 

Beste heer Hoogeboom, 

 



Ik ben hier heel blij mee. Ik hoor ook dat kinderen wel heel vaak tijdens de les met andere dingen 

bezig zijn dan met de lesstof. Bovendien zou ik graag zien dat ook in de pauzes de mobieltjes in het 

kluisje blijven. Volgens mij is dat niet zo heel ingewikkeld. Onze kinderen mopperen dat ze dan 

steeds hun laptop moeten opstarten voor het rooster en huiswerk, maar dat zou je prima kunnen 

ondervangen door weer terug te gaan naar de papieren agenda. Dit komt tevens hun planning 

vaardigheden en overzicht ten goede. Maak magister niet meer leidend voor het huiswerk (dood in 

de pot voor de papieren agenda, mijn kinderen vertikken het om magister te gaan zitten 

overschrijven en dat snap ik), maar verplicht leraren om in de les het huiswerk op te geven, zodat de 

kinderen het kunnen noteren in hun agenda. Dit zou tevens een hoop andere problemen verhelpen 

(bv 'verrassingen' in de avonduren die voor veel stress zorgen op een tijdstip dat je dat liever niet 

hebt). Kortom, het was vroeger zo slecht nog niet. 

Ik wens u veel succes met de omslag, wij juichen deze van harte toe! 

(22) 

Beste Sietse, 
 
Wat een goed nieuws! 
Ik onderschrijf deze maatregelen, net als mijn man, volledig en weet ook zeker dat onze dochter hier 
prima in mee zal gaan (de mobieltjes zijn veelvuldig onderwerp van gesprek hier thuis).  
 
XXXXXXXXXXXXXXXX op meerdere scholen herken ik de problematiek ook van andere scholen. 
Fijn dat Were Di hier stelling in neemt en met deze oplossingen komt! 
 
Voor wat betreft het meedenken over de pauzemomenten, hier enkele overwegingen: 
 
Zoals bij veel zaken, is alleen verbieden niet handig. Dat geeft veel weerstand (die er sowieso zal zijn) 
en dan raak je alleen maar verder van het beoogde doel. Belangrijk lijkt mij dan ook om de leerlingen 
zèlf te betrekken bij het bedenken van oplossingen. En bovendien is het belangrijk om met 
alternatieven te komen. Wat gebeurt er als ze die telefoons niet meer mogen gebruiken? Zit dan 
iedereen een beetje onhandig te wachten tot de pauze voorbij is? Nee, laat ze maar iets verzinnen. Ik 
denk dan bijvoorbeeld aan nieuwe mogelijkheden om iets te doen tijdens de pauze. 
 
Bijvoorbeeld: 

• Gezelschapsspelletjes in de aula 

• De mogelijkheid om smoothies te maken 

• Een tosti-ijzer neerzetten 

• Beperkte kokkerelmogelijkheden 

• Een sportapparaat plaatsen 
 
Allemaal mooie gelegenheden om een Gezonde School neer te zetten en afleiding voor de telefoon te 
hebben. En een uitstekende manier om sociale interactie te krijgen! 
 
Wat mooi zou zijn, is dat er een soort Challenge neergezet wordt (daar houden de meeste pubers wel 
van). 
Een Challenge voor de Gezelligste School van Nederland (Gezond zal de jeugd minder aanspreken). 
En dan met groepjes leerlingen aan de slag om ideeën in te dienen. 
Zonder verplichting, maar met een (serieuze) beloning. 
Een geldprijs die ze kunnen winnen als hun idee wordt gekozen èn het daadwerkelijk toepassen van 
de ingebrachte oplossingen. 
 
Ik weet van een bedrijf waar een prijsvraag werd uitgeschreven om manieren te bedenken om geld te 
besparen. 
Iedereen die een idee aanleverde kreeg sowieso een tientje. 
En toen er voor enkele honderden euro’s aan prijzen was uitgedeeld, werd er voor duizenden euro’s 
bespaard. 



Dat is hier natuurlijk niet het geval, hier is geen sprake van een besparing, maar wel van een zeer 
gewenst iets. 
 
Graag denk ik mee over mogelijkheden om dit in het vat te gieten. 
Wellicht zijn er meerdere ouders die dat willen en kunnen we hier gezamenlijk met de school over 
meedenken en oplossingen uitbroeden. 
 
Voor nu veel succes gewenst met de implementatie van deze verandering (die vast niet zonder slag of 
stoot zal gaan) en wie weet tot ziens! 
 
Hartelijke groet, 

 

(23) 

Beste heer Hoogeboom, 
 
Wat een gewéldig goed initiatief. Ik sta volledig achter uw aanpak. Wat mij betreft mag dit worden 
doorgetrokken naar de bovenbouw.  
 
Thuis worstelen wij evenzo met overmatig telefoongebruik en praten hier met de kinderen 
regelmatig over. Bewustwording. Dat valt niet mee.  
 
Daarom ben ik uitermate content met het gegeven dat deze aanpak ook op school wordt 
doorgevoerd. Chapeau! 
 
Hartelijke groeten, 

(24) 

Hoi Sietse, 

Ik vind dit enorm goed initiatief van jullie als school!! 

Van mij had het al veel eerder gemogen. 

En voor het probleem in de pauze? 

Heel simpel gewoon in het "tefefoonhotel " laten liggen(of jullie moeten het nodig hebben voor de 

les of dat ze het mogen gebruiken met jullie toestemming, of calamiteiten) de hele dag,  totdat de 

leerling naar huis gaat!!! 

En onder de noemer dan ben ik (leerling) of mijn dochter/zoon is niet bereikbaar, jammer dat waren 

we 20 jaar geleden ook niet! 

De school is immers altijd bereikbaar....was vroeger ook zo.       

Mijn zegen hebben jullie. 

Nogmaals ik als ouder juich dit initiatief van jullie toe! 

Met vriendelijk groet,  

(25) 

Beste heer Hoogeboom, 

 



Misschien een idee om een mobielloze woensdag in te voeren.  

Leerlingen mogen m dan wel naar school meenemen (voor onderweg) maar niet in de pauze 

gebruiken. 

Na een paar maanden weet je wat dit voor effect heeft (gaan ze hierdoor meer kletsen  met elkaar of 

gaan ze juist meer stiekem doen...). 

Met vriendelijke groeten  

(26) 

Beste, 
 
Helemaal akkoord met deze aanpak, het is te prijzen. 
 
ze sturen elkaar een app om maar bijna niet te hoeven communiceren. 
 
Gelukkig heeft onze dochter daar geen last van daar wij er thuis maximaal op toezien en ze zeer 
beperkt telefoontijd/ds/ speltijd hebben. 
 
super goede aanpak, 
 

(27) 

Beste Sietse, 

 

Fijn dat jullie er aandacht aan schenken. Misschien een optie om de kinderen hun telefoon in 

hun kluisje te laten leggen. 

School is immers altijd bereikbaar en mocht er iets zijn in de thuissituatie zijn is een kind snel 

genoeg uit de klas te halen 


