
 

 

 

 

 

Schoolreglement voor leerlingen betreffende het gebruik van genotmiddelen 
 

 
 

 

Tabak 

1. Roken is overal verboden. 

2. Een uitzondering hierop vormen die plaatsen waar het door de locatiedirecteur, binnen het kader van de 
wetgeving, is toegestaan. 

 
Alcohol 

1. Het gebruik van alcohol door leerlingen is verboden. 

2. In aansluiting op de wet- en regelgeving wordt er geen alcohol geschonken aan leerlingen, ook niet tijdens 
diploma-uitreiking en buitenlandse reizen. 

3. Tijdens lesdagen en op andere tijden waarop door bij de school betrokken personen werk verricht wordt 

ten behoeve van het onderwijs (lessen, bijeenkomsten van het schoolbestuur, de directie, de 

medezeggenschapsraad, de personeelsraad, de ouderraad en de leerlingenraad) geldt het volgende: 

er worden geen alcoholhoudende dranken geschonken. 

4. Tijdens personeelsbijeenkomsten met een gezelligheidskarakter, welke na beëindiging van de lessen 

plaatsvinden (waaronder ook jubilea en afscheidsbijeenkomsten), kunnen zwak-alcoholische dranken 

worden geschonken. Er dient een ruim aanbod van alcoholvrije dranken te zijn. 

5. Indien een leerling tijdens de les onder kennelijke invloed verkeert van alcohol, worden er door de 
locatiedirecteur disciplinaire maatregelen genomen. 

(Daarna dient een gesprek te volgen; zie ook 'Individuele begeleiding'). 

 
Drugs 

1. Het is verboden op en bij school drugs te gebruiken, bij zich te dragen of te verhandelen. 

2. Indien een leerling tijdens de les onder kennelijke invloed verkeert van drugs, worden er door de 
locatiedirecteur disciplinaire maatregelen genomen. 

(Daarna dient een gesprek te volgen; zie ook 'Individuele begeleiding'). 

 
Gokken 

Gokken om geld, in welke vorm dan ook (kaartspelen, dobbelen, enzovoort), is verboden in de school en op het 

schoolterrein. 

 
Individuele begeleiding 

Indien zich bij een leerling signalen voordoen die wijzen op mogelijk misbruik van genotmiddelen, ook in de 

vorm van negatieve invloed op medeleerlingen, kan een aantal maatregelen genomen worden: 

1. In een gesprek van de afdelingsleider met de leerling wordt achterhaald of de signalen kloppen. 

2. Er wordt getracht de achtergrond van het misbruik te vast te stellen. 

3. Naar aanleiding van dit gesprek wordt beslist of het nodig is de ouders te waarschuwen. Als dit 

duidelijk niet in het belang van de leerling is, worden de ouders (nog) niet ingelicht. Dit wordt in 

overleg met de locatiedirecteur beoordeeld. 

4. Als de ouders worden ingelicht, wordt dat tevoren aan de leerling meegedeeld. 

5. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Wanneer de ouders en de leerling dit wensen, kan 

de leerling bij dit gesprek aanwezig zijn. 

6. Indien gewenst, wordt er gestreefd naar begeleiding van de leerling door de ouders en de school. Er 

wordt advies ingewonnen bij of verwezen naar de professionele hulpverlening als dit nodig is. 

 
Maatregelen en straf 

Maatregelen en straf worden bij misbruik van genotmiddelen aangepast aan de ernst van de gevolgen van het 

misbruik en aan het aantal keren dat dit plaatsvindt. 

 

 

Vastgesteld door de algemeen directeur, bestuurder na instemming GMR op 29 april 2015 


