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Reglement genotmiddelen (roken – alcohol – drugs) 

 

Vastgesteld d.d. 1 januari 2015 

 

Onze school wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen en medewerkers. Dat kan alleen 

wanneer we de afspraken die we hebben opgesteld allemaal nakomen.  

Deze afspraken zijn erop gericht 

• bij te dragen aan ieders gezondheid; 

• te voorkomen dat iemand onnodig last heeft van anderen; 

• ervoor te zorgen dat de school haar belangrijkste functie (het geven en volgen van 

onderwijs en begeleiding) zo goed mogelijk kan uitvoeren. 

 

De hieronder vermelde regels gelden voor de dagelijkse gang van zaken op school. Een aantal 

regels geldt alleen voor speciale gelegenheden zoals feesten, buitenlesactiviteiten of 

projectdagen, excursies en schoolreizen. Wanneer er buiten school onder verantwoordelijkheid 

of in naam van de school (feestelijke) bijeenkomsten plaatsvinden, beschouwt de school het als 

haar verantwoordelijkheid om met organisatoren en exploitanten afspraken te maken over 

genotmiddelengebruik.  

 

Wanneer iemand de regels rond genotmiddelen overtreedt, volgt een gesprek. 

 

Roken 

1. We ontmoedigen het roken bij leerlingen en personeel. In het schoolgebouw wordt niet 

gerookt. Hiernaast geldt een rookverbod op het schoolterrein voor leerlingen uit de 

onderbouw. Leerlingen uit de bovenbouw mogen uitsluitend roken in de daartoe 

bestemde rookzone achter de fietsenstalling. 

2. Tijdens feesten, klassenavonden en andere (leerling)activiteiten die buiten de lesuren 

worden gehouden, geldt dat de organisatoren - zo nodig in overleg met de directie - van 

tevoren met elkaar afspreken of, en zo ja waar er mag worden gerookt. Voor iedereen 

geldt dat hij of zij ophoudt met roken als anderen daarvan hinder ondervinden. 

3. In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd, beslist de schoolleiding. 

 

Wanneer iemand de regels over roken overtreedt, wordt hij hierop aangesproken. Bij 

herhaling volgt een gesprek en kan de leerling bestraft worden.  

 

Alcohol 

1. Wanneer iemand onder invloed van alcohol verkeert, kan hij niet goed werken of leren. 

Daarom is het niet toegestaan op school tijdens lesdagen en op tijden waarop werk ten 

behoeve van het onderwijs wordt verricht onder invloed van alcohol te zijn. 

2. Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan personen onder de 18 jaar. 

Bovendien wil de school voorkomen dat een automatische koppeling ontstaat tussen 

alcohol en feestelijkheid. Feesten kan ook goed zonder alcohol. 

Daarom worden er op klassenavonden, feesten en andere bijeenkomsten van de school 

geen alcoholhoudende dranken geschonken. De organisatoren zorgen altijd voor een 

aantrekkelijk aanbod van alcoholvrije dranken. 

3. Tijdens excursies, uitwisselingen en schoolreizen is alcoholgebruik gedurende het 

georganiseerde programma voor alle deelnemers verboden. In beperkte mate mogen 

alcoholhoudende dranken worden geschonken voor personen van 18 jaar en ouder 

indien de verantwoordelijke begeleiders hiervoor toestemming hebben gegeven. 
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4. Op school, tijdens klassenavonden, feesten, werkweken en andere onder de 

verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten mag men geen 

alcoholhoudende drank bij zich dragen.  

5. Het voorbeeldgedrag van leraren in de nabijheid van leerlingen speelt een belangrijke 

rol. Dat betekent dat bij personeelsbijeenkomsten met een gezelligheidskarakter 

matigheid wordt betracht in het gebruik van alcohol. 

6. In alle gevallen buiten de hierboven genoemde bijeenkomsten (jubilea, 

afscheidsbijeenkomsten, diploma-uitreikingen, congressen en dergelijke) beslist de 

schoolleiding na overleg met de organisatoren over het schenken van alcohol. 

Alcoholvrij is in principe de norm. Bij bijzondere gelegenheden kan daarvan worden 

afgeweken. De organisatoren zorgen altijd voor een aantrekkelijk aanbod van 

alcoholvrije dranken. 

 

Wanneer iemand de alcoholregels overtreedt, volgt een gesprek. Afhankelijk van de 

ernst van de overtreding en bij herhaling volgt schorsing voor maximaal twee dagen. 

Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt 

bovendien uitsluiting van die activiteit of van de eerstvolgende activiteit.  

 

Drugs 

1. Wanneer iemand drugs heeft gebruikt, kan hij niet goed leren of werken. 

 Het is volgens de wet verboden om drugs in het bezit te hebben of te verhandelen. Ook 

op school is dit niet toegestaan.  

2. Op school of tijdens aan de school gerelateerde activiteiten en feesten is men niet 

onder invloed van drugs. Het gebruik is dus eveneens verboden.  

   

 Wanneer iemand de regels over drugs overtreedt, volgt een gesprek en schorsing van 

maximaal een week. Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit 

plaatsvindt, volgt bovendien uitsluiting van die activiteit of van een eerstvolgende 

activiteit. Wanneer het handel van drugs betreft, schakelt de schoolleiding de politie in 

en kan de procedure tot definitieve verwijdering in gang worden gezet. 

 

 

 


