Themacertificaat Roken en alcohol:
het stimuleren van een alcohol- en
rookvrije omgeving op de basisschool

Roken en alcohol schaadt de gezondheid, zeker die van het opgroeiende kind.
De meeste leerlingen op de basisschool hebben nog geen ervaring met alcohol of roken.
Op het voortgezet onderwijs kan dit veranderen. Opgroeiende kinderen krijgen hier te
maken met allerlei verleidingen. Op de basisschool kunt u kinderen al leren omgaan met
deze verleidingen door ze weerbaarder te maken. Belangrijk daarbij is het stimuleren van
een alcohol- en rookvrije omgeving op uw school. Het themacertificaat Roken en alcohol
helpt u hierbij.
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