
Leerlingenreglement genotmiddelen en kansspelen 
 
1.Tabak  
1.1. In de schoolgebouwen en op het gehele schoolterrein geldt een 
algemeen rookverbod.  
1.2. Tijdens het officiële programma van excursies en reizen is het 
voor leerlingen verboden te roken.  
1.3. Overtreding van 1.1 en 1.2 leidt tot strafmaatregelen, zoals 
omschreven in artikel 5 en 6.  

 
2. Alcohol  
2.1. Het is te allen tijde verboden om in de schoolgebouwen en op het schoolterrein, 

alcoholhoudende dranken bij zich te dragen, te nuttigen of onder invloed van alcohol 
te zijn.  

2.2. Het is verboden om tijdens een onder de verantwoordelijkheid van de school 
georganiseerd evenement of activiteit, alcoholhoudende dranken bij zich te dragen, te 
nuttigen of onder invloed van alcohol te zijn.  

2.3. Leerlingen, die in de omgeving van een onder de verantwoordelijkheid van de school 
georganiseerd evenement of activiteit worden gezien met alcoholhoudende drank 
en/of die duidelijk zichtbaar onder invloed van alcoholhoudende drank bij een onder 
de verantwoordelijkheid van de school georganiseerd evenement of activiteit 
aankomen, wordt de toegang tot het evenement of activiteit ontzegd. Er kan bij 
verdenking gecontroleerd worden door tassen te inspecteren en/of het afnemen van 
een blaastest.  

2.4. Bij constatering van een overtreding in deze rubriek of bij een ontzegging tot de 
toegang, zoals omschreven in 2.3 worden de ouders geïnformeerd en wordt de drank 
door de school in beslag genomen.  

2.5. In alle gevallen kan de schoolleiding ten aanzien van bepaalde evenementen en 
activiteiten aparte regels opstellen.  

2.6. Overtreding van 2.1 en 2.2 en ontzegging tot de toegang, zoals vermeld in 2.3. leidt 
tot strafmaatregelen, zoals omschreven in artikel 5 en 6.  

 
3. Drugs  
3.1. Onder drugs worden in ieder geval verstaan alle verboden middelen, die staan 

genoemd in de lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs) van de Opiumwet.  
3.2. Het is te allen tijde verboden om in de schoolgebouwen en op het schoolterrein drugs 

bij zich te dragen, te gebruiken en onder invloed van drugs te zijn.  
3.3. Het is verboden om tijdens een onder verantwoordelijkheid van de school 

georganiseerd evenement en activiteit drugs bij zich te dragen, te gebruiken of onder 
invloed van drugs te zijn. 

3.4. Leerlingen, die in de omgeving van een onder verantwoordelijkheid van de school 
georganiseerd evenement of activiteit worden gezien met drugs en/of die duidelijk 
zichtbaar onder invloed van drugs bij een onder de verantwoordelijkheid van de 
school georganiseerd evenement of activiteit aankomen, wordt de toegang tot het 
evenement of activiteit ontzegd. Er kan bij gerede twijfel gecontroleerd worden door 
eigendommen te inspecteren.  

3.5. Het is te allen tijde verboden om in de schoolgebouwen en op het schoolterrein en 
tijdens een onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerd evenement of 
activiteit drugs te verhandelen of te verstrekken aan derden.  

3.6. Bij constatering van een overtreding in deze rubriek en bij ontzegging tot de toegang, 
zoals omschreven in 3.4. worden de drugs door de school in beslag genomen en aan 
de politie overgedragen.  

3.7. In alle gevallen kan de schoolleiding ten aanzien van bepaalde evenementen en 
activiteiten aparte regels opstellen.  



3.8. Overtreding van 3.2. en 3.3. en ontzegging tot de toegang , zoals omschreven in 3.4. 
leidt tot strafmaatregelen, zoals omschreven in artikel 5 en 6.  

3.9. Overtreding van 3.5. zal leiden tot onvoorwaardelijke externe schorsing, met als 
einddoel verwijdering van school. Bovendien zal de schoolleiding de politie 
inschakelen.  

 
4. Gokken  
4.1. Kansspelen en gokken om geld of goederen in de schoolgebouwen en op het 

schoolterrein zijn te allen tijde verboden. Onder verantwoordelijkheid van de school 
georganiseerde wervings- en inzamelingsactiviteiten vallen hier buiten.  

4.2. Overtreding van 4.1. leidt tot strafmaatregelen, zoals omschreven in artikel 5 en 6.  
 
5. Strafmaatregelen  
5.1. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en de omstandigheden waaronder de 

overtreding heeft plaatsgevonden, kan de schoolleiding de in volgorde van zwaarte, 
navolgende strafmaatregelen of een combinatie hiervan opleggen:  
-waarschuwing;  
-berisping;  
-strafwerkzaamheden tijdens uren door de school bepaald;  
-verwijdering van een onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerd 
evenement of activiteit;  
-uitsluiting van een of meer onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerd 
evenementen of activiteiten;  
-interne of externe schorsing van school voor bepaalde tijd;  
-verwijdering van school.  

5.2. Herhaald gedrag heeft invloed op de zwaarte van de strafmaatregel.  
5.3. Overtredingen die verband houden met alcohol en drugs (artikel 2 en 3) worden als 

zwaar tot zeer zwaar gekwalificeerd.  
5.4. De schoolleiding vermeldt gemotiveerd op grond waarvan zij tot de overtuiging is 

gekomen dat de betreffende overtreding bewezen is, welke bepaling van dit 
reglement geschonden is en op welke gronden zij tot de betreffende strafmaatregel is 
gekomen.  

 
6. Maatregelen school  
6.1 Na overtreding van een of meer van de regels uit dit reglement door een leerling 

worden in alle gevallen de ouders ervan ingelicht. De school kan de ouders 
verzoeken hun kind op te halen en veilig thuis te brengen.  

6.2. In voorkomende gevallen, zoals vermeld in dit reglement, kan de schoolleiding de 
politie inlichten en de in beslag genomen drugs afgeven aan de politie.  

6.3. In voorkomende gevallen kan de schoolleiding zelf hulp verlenen, instanties 
betrekken, die hulp verlenen of externe deskundige inschakelen.  

6.4. In voorkomende gevallen zullen deze maatregelen (indien mogelijk) na overleg met 
de ouders worden genomen.  

 
7. Personeel  
Van personeelsleden van de school wordt verwacht dat zij dit reglement kennen en wanneer 
en waar nodig ernaar handelen.  


