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1.

Inleiding

Op school moeten we werken, leren en ons concentreren. Daarom gaan school en verboden middelen zoals alcohol en drugs niet samen. "Alcohol- en drugsvrij" is dus de
norm die voor iedereen binnen onze organisatie geldt. Om dit te realiseren voert Stad &
Esch een actief beleid gericht op voorlichting, herkenning en preventie. Het thema
maakt deel uit van ons onderwijsprogramma. We werken daarin nauw samen met de
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), ons zorgadviesteam (ZAT), de schoolmaatschappelijk werker (SMW), de politie/jeugdagent en de jongerenwerker van de gemeente.

2.

Alcohol en drugs

A. Op school is niemand onder invloed van alcohol en/of drugs (of andere verboden
middelen).
B. Het is niet toegestaan om op school en tijdens klassenavonden, feesten, excursies,
schoolreizen en andere onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten, alcoholhoudende dranken en/of drugs te nuttigen c.q. in bezit te
hebben.
C. Het is dus op Stad & Esch verboden om verboden middelen zoals alcohol en/of
drugs in bezit te hebben, te verhandelen of te gebruiken. Wanneer dit wordt geconstateerd, volgt - in overleg met de leerlingencoördinator en de deelschoolleider of
taakhouder PLG - schorsing en een gesprek met de leerling en de ouders. De leerling wordt op school opgehaald door de ouders. Hiervan wordt via het ZAT melding
gemaakt bij de politie en de Onderwijsinspectie en de overige samenwerkingspartners. Bij herhaling van gebruik volgt verwijdering van school. Hiervan wordt via het
ZAT melding gemaakt bij de politie en de Onderwijsinspectie en de overige samenwerkingspartners.
D. De directie van de school kan medewerkers van de school te allen tijde opdracht
geven de kluisjes te openen om de inhoud te inspecteren op aanwezigheid van verboden middelen en artikelen zoals drugs en wapens. Leerlingen worden hierover van
tevoren niet geïnformeerd en deze inspectie kan ook plaatsvinden zonder dat de
leerling daarbij aanwezig is.
E. Wanneer iemand de regels rond verboden middelen zoals alcohol of drugs overtreedt, wordt dit altijd geregistreerd door het ZAT. Dit register wordt met voornoemde samenwerkende partijen gedeeld.
F. Er zijn bepaalde uitzonderingen. Bij bijzondere gelegenheden beslist de directie na
overleg met de organisatoren over het schenken van alcohol. Onder bijzondere gelegenheden wordt verstaan: jubilea, afscheidsbijeenkomsten, diploma-uitreikingen
e.d. De organisatoren zorgen altijd voor een aantrekkelijk aanbod van alcoholvrije
dranken. Alcoholvrij is in principe de norm. Bij de bovengenoemde, bijzondere gelegenheden kan daarvan worden afgeweken. Deze uitzonderingen zijn echter nooit
van toepassing op leerlingen jonger dan 18 jaar.
G. Op feesten die buiten de verantwoordelijkheid van Stad & Esch plaatsvinden, kan de
school niet toezien op het gebruik van alcohol en/of drugs - óók niet wanneer er op
zo’n feest medewerkers als gast zijn uitgenodigd.
H. In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd, beslist de directeur
Onderwijs en Personeel.
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3.

Leerlingenstatuut en website

Het hierboven geformuleerde beleid wordt opgenomen in het leerlingenstatuut van
Stad & Esch. Bovendien wordt het beleid gepubliceerd op de wiki van Stad & Esch.
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