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REGLEMENT GENOTMIDDELEN – juni 2017 

Inleiding  

Op onze school, CSG De Goudse Waarden, vinden wij het belangrijk dat leerlingen 

hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Alleen binnen een veilig 

schoolklimaat komen leren en werken optimaal tot hun recht. Het gebruik van 

genotmiddelen, waaronder drugs en alcohol, kan een bedreiging vormen voor een 

veilig klimaat en draagt er toe bij dat leerlingen worden belemmerd in hun 

schoolontwikkeling. Uitgangspunt is dan ook dat het gebruik van alcohol en drugs 

niet toelaatbaar is. In dit reglement wordt beschreven hoe wij omgaan met roken, 

alcohol, drugsgebruik en drugshandel, gokken en kansspelen. 

A. Begripsbepaling

1. Reglement Gezonde school

Reglement voor situaties waarin tabak, alcohol, cannabis (hasj of marihuana) en

andere verslavende/stimulerende middelen een rol spelen. Al deze middelen

worden in dit reglement aangeduid met de naam genotmiddelen. Dit reglement is

ook van toepassing op genotmiddelen, die hierboven niet met name genoemd zijn.

Dit reglement geldt voor: leerlingen, onderwijsgevend-  en

onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding.

2. School

Onder het begrip school wordt verstaan: de gebouwen en de terreinen.

3. Dealen

Hieronder wordt naast het handelen, kopen en verkopen ook gedacht aan die

situaties waarbij een leerling(e) of medewerk(st)er genoemde genotmiddelen

verschaft dan wel bemiddelt of anderszins betrokken is bij de verspreiding ervan.

B. Reglementering

1. Tabakgebruik

Het schoolgebouw is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daarin niet

gerookt worden. Roken is daarom alleen toegestaan buiten het schoolgebouw en

de terreinen.

2. Alcoholgebruik

Omdat alcohol belemmerend werkt bij werk en leren, wordt op onze school geen

alcoholhoudende drank gebruikt (m.u.v. het restaurant). Dit houdt uiteraard ook

in, dat men niet onder invloed van alcohol op school kan verschijnen. Ook het in

bezit hebben of verhandelen van alcoholische dranken is op school niet

toegestaan.

Op klassenavonden, schoolfeesten, examenfeesten en excursies wordt geen

alcoholhoudende drank gebruikt.

Voor activiteiten zoals bijv. jubilea, feestelijke personeelsbijeenkomsten e.d.

worden van tevoren afspraken gemaakt. De schoolleiding beslist daarover.



3. Gebruik van drugs zoals cannabis (hasj of marihuana) en andere

verslavende middelen

Omdat ook het gebruik van drugs niet past in een 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 van dergelijke middelen op school mag verschijnen .

4. Bezit en gebruik van genotmiddelen tijdens reizen en excursies:

Dit reglement genotmiddelen is van toepassing op alle activiteiten die onder

verantwoordelijkheid van de school vallen, dus ook tijdens excursies en reizen.

De reisleiding kan, als geconstateerd wordt dat een leerling genotmiddelen bezit

en/of gebruikt, besluiten tot het uitvoeren van sancties. Als een leerling wordt

uitgesloten van verdere deelname zal vervoer naar huis plaatsvinden op kosten

van de ouders/verzorgers of – bij meerderjarigheid van de deelnemer – op

kosten van de deelnemer.

5. Gokken

Gokken om geld of goederen, in welke vorm dan ook (kaartspelen, dobbelen

enz.) is verboden in en om de school.

C. Maatregelen bij overtreding

1. Overtredingen van dit reglement worden altijd gemeld aan de schoolleiding en

ouders/verzorgers.

2. Te nemen sancties zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding van dit

reglement.

3. Bij geconstateerd dealen op of rondom school volgt in principe altijd definitieve

verwijdering van school en wordt aangifte bij de politie gedaan.

4. Bij geconstateerd gebruik van alcohol en drugs wordt:

a) met de leerling een gesprek gevoerd door de afdelingsleider en de

leerlingbegeleider/leerjaarcoördinator

b) vervolgens wordt een bij de situatie passende maatregel genomen. In

principe leidt dit gebruik tot één dag schorsing.

c) passende begeleiding zal in deze situatie een belangrijke rol spelen

(zie punt D.).

5. Zet een leerling het gebruik van genotmiddelen voort, dan kan schorsing van

meerdere dagen opgelegd worden. Dit kan uiteindelijk leiden tot definitieve

verwijdering van school.

D. Individuele begeleiding

Begeleiding door de school is mogelijk, als het om een eenvoudig probleem gaat. Zo

nodig kan de deskundigheid van externe instanties ingeschakeld worden, zoals de

GGD, Brijder Verslavingszorg Gouda, Centrum voor Jeugd en Gezin en verschillende

kerkelijke hulpverleningsinstanties.

E. Overige bepalingen

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de sectordirecteur. 

https://www.brijder.nl/locatie-detail/-/wcl/pkK4085rzXci/49717/65410/location/Gouda/Spoorstraat
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