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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Gemeentebelangen betreffende 
Scholen aan zee 

 

 
Aan de fractie Gemeentebelangen 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 2 april 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Scholen aan zee, het antwoord vindt 

u onder de vraag: 

 

Algemeen 

Wij waarderen uw betrokkenheid en delen uw zorg. Regelmatig voeren wij gesprekken met de 

bestuurder en directie van Scholen aan Zee. Samen trekken we op over aansluiting tussen het 

primair- en het voortgezet onderwijs over een doorgaande lijn,  over veiligheid op school, de 

strategische visie en de toeleiding tot de arbeidsmarkt. Door deze gesprekken blijven wij betrokken bij 

de voortgang en de kwaliteit van het onderwijs. 

 

 

 

1. Bent u het met ons eens dat leraren scholieren (Lyceum) behoren aan te moedigen om 

het beste uit zichzelf te halen in plaats van direct op het MBO deel te wijzen? 

Ja. Bij doorverwijzen wordt gekeken naar de kwaliteit van de leerling. 

 

2. Bent u het met ons eens dat scholieren in Den Helder het allerbeste onderwijs 

verdienen en dat de leraren dit zouden moeten onderwijzen in plaats van scholieren 

naar het Regius College te verwijzen? 

Ja. 

 

3. Daarnaast vragen wij ons af of het college ervan op de hoogte is dat hele leerjaren 

worden overgeslagen voor wat betreft de lessen Frans en Biologie. Indien u hiervan 

niet op de hoogte bent, bent u dan van plan met Scholen Aan Zee om tafel te gaan? Dit 

om te lijnen hoe we de toekomst van Den Helder met betrekking tot jongeren zien, het 

lijkt nu of lijnen niet parallel aan elkaar lopen. Voor wat Gemeentebelangen betreft 

heeft de jeugd de toekomst. Laten we ze dan ook hierom de beste skills geven die ze 

nodig hebben.  

De gemeente gaat niet over de invulling  van de lessen. Wel is ons bekend dat bepaalde 

vakken in een bepaald leerjaar niet worden gegeven. In de onderbouw kunnen scholen zelf 

bepalen in welk leerjaar een bepaald vak wordt geprogrammeerd. Dat kan per school 

verschillen. 

 

4. Bent u het met ons eens dat spijbelen bij wet verboden is en dat een directie 

spijbelgedrag niet hoort aan te moedigen? 

Ja. 

 

5. Is het college op de hoogte hoeveel scholieren spijbelvrij hebben gekregen en waarom 

de school hierop aanstuurt?  

Indien het college dit niet weet is het college dan van plan om met de directie van 

Scholen Aan Zee in gesprek te gaan om opheldering te verkrijgen? 

U doelt bij deze vraag op de klimaatbetoging. Eén leerling heeft met toestemming  van de 

ouders de klimaatbetoging bijgewoond 
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6. Wat gaat u als college ondernemen om de directie en leraren van Scholen Aan Zee te 

motiveren om de scholieren het juiste onderwijs te geven, opdat Scholen Aan Zee zich 

straks kan meten met het Regius College in Schagen. 

Het voltallige college heeft jaarlijks overleg met de gehele directie van Scholen aan Zee. 

Daarnaast zijn er diverse gesprekken tussen de portefeuillehouder en de bestuurder van 

Scholen aan Zee. De kwaliteit van het onderwijs is altijd een gespreksonderwerp. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 3 mei 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 
Loco-secretaris 

H. Kaag – van der Boon  
  


