Voorbeeldreglement middelengebruik leerlingen
De groene gedeelten zijn door de school zelf in te vullen. Gebruik als achtergrond hiervoor het document
‘wettelijke bepalingen en discussiepunten’.
Omdat onze school wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen en medewerkers gelden regels rondom
het gebruik van middelen. Deze zijn bedoeld om:
 Bij te dragen aan ieders gezondheid.
 Te voorkomen dat iemand onnodig last heeft van anderen.
 Bij te dragen aan ieders veiligheid.
 Ervoor te zorgen dat de school haar belangrijkste functie (het geven en volgen van onderwijs) zo goed
mogelijk kan uitvoeren.
De regels gelden voor de dagelijkse gang van zaken op school en voor de school georganiseerde activiteiten,
zoals schoolfeesten en werkweken.
Regels over roken
 Binnen de school wordt niet gerookt. Onze school is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daar
binnen niet worden gerookt.
 Op het schoolplein wordt niet gerookt. Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle scholen (po, vo, mbo en hbo/wo)
verplicht een rookvrij schoolterrein te voeren.
 Tijdens klassenavonden en andere activiteiten die buiten schooltijd worden gehouden geldt dat er niet in
school en op het schoolterrein mag worden gerookt.
Wanneer een leerling de regels over roken overtreedt volgt een gesprek met de leerling en worden zijn/
haar ouders op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en/of bij herhaling volgen
consequenties. Bijvoorbeeld: schorsing voor maximaal twee dagen. Wanneer de overtreding tijdens een
buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt bovendien uitsluiting van die activiteit of van de eerstvolgende
activiteit.
Regels over alcoholgebruik
 Onder schooltijd is men niet onder invloed van alcohol. Wanneer iemand onder invloed van alcohol is,
kan hij niet goed werken of leren.
 Op klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en andere feestelijke bijeenkomsten verkeert
men niet onder invloed van alcohol.
 Op klassenavonden, feesten, werkweken en andere bijeenkomsten wordt aan geen van de aanwezigen
alcoholhoudende dranken geschonken. Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan
personen onder de 18 jaar. Bij een feest hoeft niet automatisch alcohol te horen: feest vieren kan dat
ook zonder alcohol.
 Het is verboden om op school, klassenavonden, feesten, werkweken en andere onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten, alcoholhoudende drank bij zich te dragen en/of
aan anderen te verstrekken.
Wanneer een leerling de regels over alcoholgebruik overtreedt, volgt een gesprek met de leerling en
worden zijn/haar ouders op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en/of bij
herhaling volgen consequenties.
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Bijvoorbeeld: schorsing voor maximaal twee dagen. Indien de leerling onder invloed op school is of onder
invloed aan een activiteit deelneemt wordt de leerling verzocht zich uit het leslokaal of van de activiteit te
verwijderen en te wachten tot een voogd of ouder hem/haar komt ophalen.
Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt bovendien uitsluiting van
die activiteit.
Cannabis en overige drugs
Met cannabis wordt bedoeld: wiet (of marihuana), hasj en alle andere producten waarin cannabis verwerkt is.
 Onder schooltijd is men niet onder invloed van cannabis of overige drugs. Wanneer iemand drugs heeft
gebruikt, kan hij niet goed werken of leren.
 Op klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en andere feestelijke bijeenkomsten verkeert men
niet onder invloed van cannabis of overige drugs.
 Deze regels gelden ook voor medicijnen of middelen welke niet aantoonbaar in het belang van de
gezondheid worden gebruikt.
Wanneer iemand de regels over cannabis en drugs overtreedt, volgt een gesprek met de leerling en worden
zijn/haar ouders op de hoogte gesteld. Bijvoorbeeld: schorsing voor maximaal twee dagen. Indien de
leerling onder invloed op school is of onder invloed aan een activiteit deelneemt wordt de leerling verzocht
zich uit het leslokaal of van de activiteit te verwijderen en te wachten tot een voogd of ouder hem/haar komt
ophalen. Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt bovendien uitsluiting
van die activiteit.
Dealen
 Het is een misdrijf om grotere hoeveelheden drugs in bezit te hebben en te verhandelen. Onder dealen
wordt verstaan het al dan niet gratis verstrekken, verkopen, kopen, vervoeren en afleveren van alle drugs.
 Dealen is niet toegestaan, niet in en rond de school en ook niet tijdens buitenschoolse activiteiten zoals
een schoolfeest of werkweek. Wanneer er sprake is van handel (dealen) in cannabisproducten en/of
andere drugs schakelt de schoolleiding de politie in.
Wanneer is aangetoond dat iemand in drugs handelt, wordt altijd de politie ingeschakeld. Ook de ouders
worden ingelicht. Daarnaast neemt de school haar eigen maatregelen. Afhankelijk van de ernst van de
overtreding en van de leeftijd van de leerling volgt schorsing of verwijdering van de school.
Voeg toe (gebruik hiervoor het document ‘wettelijke bepalingen en discussiepunten’):
 Consequenties voor middelengebruik die u samen met de schooldirectie afspreekt.
 Mogelijkheid tot testen op alcoholgebruik vooraf aan schoolfeesten.
 Mogelijkheid tot controle op dealen door middel van het doorzoeken van kastjes of het gebruik van
drugshonden.
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