Protocol genotmiddelen
A INLEIDING
Leerlingen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar brengen een groot deel van hun tijd op school door.
In deze levensfase leren ze zichzelf kennen, zijn ze bezig met leren, vrienden maken, sporten, verliefd
worden, ruzie maken en eventueel experimenteren met genotmiddelen.
De behoefte aan vrijheid om te experimenteren gaat gepaard met de behoefte aan veiligheid en structuur.
Met regels over genotmiddelen schept een school duidelijkheid en geeft ze grenzen aan. Dit protocol
draagt bij aan het voorkomen van problemen rondom het gebruik van genotmiddelen in de school.

B UITGANGSPUNTEN
Bij de formulering van de regels zijn wij van de volgende uitgangspunten uitgegaan:
1) De regels gelden voor iedereen die aan de school verbonden is, zowel alle leerlingen als alle
medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.
2) Dit protocol geeft een algemene beschrijving van de dagelijkse gang van zaken op de school.
Buitenschoolse activiteiten, reizen/excursies en schoolfeesten worden specifiek beschreven.
3) Het protocol is zowel een reglement als een handleiding.

C DE BEGRIPPEN
1) Reglement genotmiddelen
Dit reglement geldt voor situaties waarin tabak, alcohol, cannabis (hasj en marihuana) en andere
drugs een rol spelen. Al deze middelen worden in het reglement aangeduid met de naam
genotmiddelen.
2) De school
Onder het begrip school wordt verstaan; de gebouwen en terreinen van de school.
3) Dealen
Hieronder wordt naast het handelen in en het kopen en verkopen van genotmiddelen ook gedacht
aan die situaties, waarbij een leerling of medewerker genoemde genotmiddelen aan anderen
verschaft dan wel betrokken is bij de verspreiding ervan.

D REGLEMENTERING
1) Tabakgebruik
Het schoolgebouw is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daar niet worden gerookt.
Roken is alleen toegestaan op de plekken die speciaal daarvoor zijn aangewezen.
2) Alcoholgebruik
Omdat alcohol belemmerend werkt bij het werk en leren, wordt op school geen alcoholhoudende
drank gebruikt. Dit houdt uiteraard ook in, dat men niet onder invloed van alcohol is op school.
Ook het in bezit hebben of verhandelen van alcoholische dranken op school is niet toegestaan.
Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan personen onder de 18 jaar.
Ook daarom worden er bij activiteiten georganiseerd door de school waar leerlingen bij aanwezig
zijn geen alcoholhoudende dranken geschonken.
In bijzondere gevallen kan van deze regel worden afgeweken. Dit beslist de schoolleiding.
3) Gebruik van Cannabis en andere drugs
Omdat ook het gebruik van cannabis en andere drugs niet past in de onderwijssituatie, is het op
school niet toegestaan bovengenoemde middelen in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
(dealen). Dit houdt uiteraard ook in dat men niet onder invloed mag zijn van dergelijke middelen na
eerder gebruik.

E MAATREGELEN BIJ OVERTREDING
1) Bij overtreding van dit reglement wordt de betrokkene erop aangesproken en wordt de
afdelingsleider/leidinggevende op de hoogte gesteld.
2) Te nemen sancties zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding van het reglement.
3) Bij geconstateerd dealen op school kan verwijdering plaatsvinden, met name ter bescherming van
de overige leerlingen.
4) a) Bij geconstateerd gebruik op school (buitenschoolse activiteiten worden nader besproken
bij F) van alcohol en/of andere drugs, worden de ouders van de betreffende leerling ingelicht en
wordt hen indien nodig verzocht de leerling van school op te halen; onder invloed kun je geen
lessen bijwonen.
b) Bij geconstateerd gebruik van alcohol en/of andere drugs wordt een bij de situatie passende
maatregel genomen. In principe leidt het gebruik tot schorsing. Zet het genoemde gedrag zich
dan nog voort dan kan dit leiden tot een definitieve verwijdering van de leerling van school.
c) Met de leerling wordt door de mentor een gesprek gevoerd. In dit gesprek worden het
functioneren van de leerling en de mogelijke oorzaken van het gebruik van genotmiddelen
aan de orde gesteld.
d) Begeleiding kan in deze situatie een belangrijke rol spelen.
5) Wanneer bij een medewerk(st)er van de school gebruik van genotmiddelen (direct) voor of onder
schooltijd geconstateerd wordt, dan vindt een gesprek plaats met de schoolleiding.
In dit gesprek kan inschakeling van externe deskundigheid worden geadviseerd.
Bij herhaling worden disciplinaire maatregelen genomen, zoals bedoeld in de cao-VO.

F MAATREGELEN BIJ OVERTREDING TIJDENS BUITENSCHOOLSE
ACTIVITEITEN
Regels tijdens reizen en excursies











Roken in de bus en op de slaapkamers is verboden.
Roken in gastgezinnen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de gastouders.
Het is absoluut verboden alcoholische dranken mee te nemen.
Bezit en gebruik van alcoholische dranken is verboden. Indien dit wordt geconstateerd, kan de
deelnemer, in overleg met de afdelingsleider, van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten.
Vervoer naar huis zal plaatsvinden na overleg met en op kosten van de ouders, dan wel, bij
meerderjarigheid van de deelnemer, op eigen kosten.
Bezit van, handel in en/of gebruik van drugs is ten strengste verboden. Indien dit wordt
geconstateerd, kan de deelnemer, in overleg met de afdelingsleider, van verdere deelname aan de
reis worden uitgesloten. Vervoer naar huis zal plaatsvinden na overleg met en op kosten van de
ouders, dan wel, bij meerderjarigheid van de deelnemer, op eigen kosten.
Indien de deelnemer tengevolge van bezit van en/of handel in drugs in aanraking komt met justitiële
autoriteiten, zal de reisleiding onmiddellijk diens ouders en de schoolleiding in kennis stellen.
Bij buitenlandse reizen en internationale uitwisselingen zullen ouders en leerlingen bovenstaande
regels voor gezien en akkoord ondertekenen.
De reisbegeleiders zullen zich zeer terughoudend opstellen bij het gebruik van alcohol. Per dag zal
minimaal één reisleider alcoholvrij blijven om bij eventuele calamiteiten handelend te kunnen
optreden.

Regels tijdens schoolfeesten





Tijdens schoolfeesten is het gebruik van alcohol en drugs niet toegestaan.
Wanneer bij binnenkomst geconstateerd wordt dat een leerling alcohol of drugs heeft gebruikt, wordt
hem/haar de toegang tot het feest geweigerd. Indien nodig worden de ouders gebeld.
Wordt tijdens het feest alcohol of druggebruik geconstateerd, dan worden de ouders van de leerling
gebeld voordat de leerling uit het gebouw wordt verwijderd.
In beide gevallen wordt er een passende sanctie opgelegd.

H DESKUNDIGHEIDSONTWIKKELING
De school stelt mentoren, leerlingbegeleiders en afdelingsleiders in staat - indien gewenst - alcohol- en
drugsgebruik door leerlingen te leren herkennen. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan het
begeleiden van deze leerlingen. Deze scholing kan een vast aandachtspunt zijn bij de vaststelling van het
jaarlijkse onderwijskundige beleidsplan.

I INDIVIDUELE BEGELEIDING VAN LEERLINGEN MET PROBLEMEN
Begeleiding door de school is mogelijk als het gaat om een eenvoudig probleem. Het is belangrijk dat
hiervoor bij mentoren en afdelingsleiders voldoende deskundigheid en ervaring is. Zonodig kan de
deskundigheid van de aan de school verbonden leerlingbegeleiders, het zorgteam en de jeugdgezondheidszorg ingeroepen worden. Soms kan in overleg met hen verwijzing naar de algemene
hulpverleningsinstelling de voorkeur verdienen.

J TOT SLOT
Leerlingen en ouders van minderjarige leerlingen kunnen binnen vijf dagen bij de schoolleiding
schriftelijk bezwaar aantekenen tegen opgelegde strafmaatregelen.
Een eventueel aangetekend bezwaar heeft geen opschortende werking op de opgelegde strafmaatregel.
Op een aangetekend bezwaar zal binnen vijf dagen beslist worden.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding.
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