
 

 

VUURWERK OP SCHOOL  2022 

 

Haarlem, 25 oktober 2022 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Sancta wil voor leerlingen en medewerkers een veilige plek zijn en heeft daarnaast oog voor het 

welzijn en woongenot van omwonenden. Hoewel de jaarwisseling nog ver weg lijkt, zijn er deze 

week al klachten vanuit de buurt gekomen in verband met het afsteken van vuurwerk door 

leerlingen van onze school. Vorig jaar heeft de Haarlemse gemeenteraad besloten om een 

totaalverbod op vuurwerk tijdens de jaarwisseling in te stellen, geldend voor heel Haarlem. Of dit 

voor dit jaar ook geldt en of er ook een landelijk vuurwerkverbod komt is nog onduidelijk maar 

vuurwerk binnen een schoolomgeving is altijd onwenselijk. Het kan de veiligheid van leerlingen en 

buurtbewoners ernstig in gevaar brengen. Omdat we vuurwerkincidenten absoluut willen 

voorkomen gelden er duidelijke afspraken ten aanzien van het bezit en het afsteken van vuurwerk 

tijdens schooltijden op of rond het schoolterrein. 

 

In verband met de veiligheid en de mogelijke overlast voor buurtbewoners én dieren - waaronder 

die van de nabijgelegen manege, hebben we afgesproken dat geen enkel vuurwerk is toegestaan. 

Oók niet het zogenoemde fop- en schertsvuurwerk (categorie F1). Dit laatste type vuurwerk kan in 

de schoolomgeving eveneens onveilige situaties opleveren en vergelijkbare overlast veroorzaken. 

Dus geen vuurwerk meenemen, geen vuurwerk afsteken en geen vuurwerk verhandelen.   

 

Wij zijn de komende periode zeer alert op naleving van deze afspraken. Als leerlingen zich niet 

aan deze afspraken houden volgen passende sancties, die mogelijk tot schorsing kunnen leiden. 

Er volgt altijd overleg met de politie, conform ons veiligheidsconvenant. 

 

Ten slotte rekenen wij op uw betrokkenheid en verzoeken u vriendelijk het bovenstaande met uw 

kind te bespreken. Uiteraard wordt er op school eveneens aandacht aan besteed tijdens de 

mentorlessen en worden de leerlingen meermaals geïnformeerd over de geldende afspraken.  

 

Als u vragen heeft over de inhoud van de brief kunt u per e-mail contact opnemen via 

info@sanctamaria.nl. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Claasje Quadekker, 

Rector-bestuurder 

 
 
 
 
 


