
   

 

 

 

 

 

Oldenzaal, 14 april 2022  

 

Betreft: preventief veiligheidsonderzoek op school  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Twents Carmel College wil een veilige school zijn voor leerlingen en personeel. Op het moment van 

versturen van deze brief, 14 april, is er op de locatie aan de Lyceumstraat een kort 

veiligheidsonderzoek. Daarbij worden kluisjes gecontroleerd en gaat een aantal politieagenten 

samen met een speurhond enkele klassen in om te controleren op de aanwezigheid van drugs. 

Leerlingen uit 5H en 6V die bezig zijn met een examentraining worden zoveel mogelijk ontzien. 

Deze actie is preventief en is voorbereid met de politie, de gemeente en de TCC-brede 

schoolleiding. 

 

Waarom een veiligheidsonderzoek? 

De actie van vandaag is preventief. Er is een landelijke tendens dat het drugsgebruik onder 

jongeren toeneemt. Hoewel er geen directe aanleiding is, bereiken ons soms ook geruchten over 

drugsgebruik of drugsbezit op school of in de buurt van school. Dat kan zorgen voor onveilige 

situaties. Hierover heeft school contact gezocht met gemeente en politie, om te laten zien dat het 

gebruiken of in bezit hebben van drugs niet hoort en dat het veel beter is om daar verre van te 

blijven.  

 

Hulp waar nodig 

Net zo belangrijk als de veiligheid: de ondersteuning die leerlingen kunnen krijgen als zij op dit 

gebied verkeerde keuzes maken. Juist vanuit betrokkenheid en zorg is het belangrijk dat school op 

de hoogte is van wat leerlingen doen. Zo kan er in overleg met ouders hulp geboden worden waar 

nodig. Mocht het nodig zijn, dan wordt op school aandacht besteed aan de gevaren van alcohol en 

drugs. 

 

Wat gebeurt er als leerlingen in overtreding zijn? 

Leerlingen bij wie drugs wordt aangetroffen kunnen rekenen op gevolgen van zowel school als 

justitie. Politie, gemeente en schoolleiding tolereren geen drugsgebruik of -bezit in school of in de 

directe omgeving van school. 

 

Vragen over het veiligheidsonderzoek? 

Voor meer informatie over deze actie verwijzen we u naar de website van school. Hier staat een 

lijst met antwoorden op vragen die u mogelijk heeft naar aanleiding van het onderzoek. De 

contactgegevens van Tactus zijn hierin opgenomen. Met deze regionale hulpverleningsorganisatie 

werkt de school samen op het gebied van drugsgebruik en drugsverslaving. 

 

Ons nadrukkelijke streven is om een veilige school te zijn en te blijven. Wij hopen u via deze brief 

voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding 

Gemeente OldenzaalPolitie Noordoost-Twente 

https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/lyceumstraat/nieuws

