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Inleiding
Dit reglement is het resultaat van de bijeenkomsten van de werkgroep genotmiddelen, aangevuld,
aangescherpt en goedgekeurd door het team op 26-06-2007 en gefiatteerd door de directie. Als
zodanig wordt het als beleidsstuk opgenomen in het schoolplan 2007-2011. We verklaren dit
reglement van toepassing vanaf de start van het schooljaar 2007/2008.

Waarom een reglement voor genotmiddelen
Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar brengen een groot deel van hun tijd op school door. In deze
leeftijdsfase maken jongeren zich los van hun ouders en gaan zij op zoek naar een bij hen passende
leefstijl. De school is voor hen niet alleen de plek waar ze komen om te leren, maar ook waar ze
vrienden maken, sporten, verliefd worden, ruzie maken en met genotmiddelen experimenteren.
Experimenteren met genotmiddelen is één van de manieren waarop jongeren zichzelf willen leren
kennen. Door genotmiddelen wel of niet te gebruiken kunnen jongeren zich onderscheiden van
anderen en kunnen ze aangeven bij welke groep ze willen horen. Het experimenteren heeft dus
verschillende functies.
De behoefte aan vrijheid om te experimenteren gaat gepaard met de behoefte aan vrijheid en
structuur. Met regels over genotmiddelen kunnen we duidelijkheid scheppen en grenzen aangeven.
Een reglement draagt bij aan het begeleiden van experimenteergedrag en aan het voorkomen van
problemen rond genotmiddelen in school. Tot slot wil de Meentschool een goed
schoolgezondheidsbeleid nastreven.

Beleid Meentschool t.a.v. genotmiddelen
De Meentschool wil bijdragen aan het welzijn van haar leerlingen. Om dit te kunnen realiseren zijn er
regels opgesteld. De regels zijn bedoeld om er voor te zorgen dat school haar belangrijkste functie,
het geven en volgen van onderwijs, zo goed mogelijk kan uitvoeren. Daarnaast kunnen deze regels
bijdragen aan ieders gezondheid en voorkomen dat iemand last heeft van anderen. Ook voor het
gebruik en het in bezit hebben van genotmiddelen gelden regels. Deze specifiek regels staan in dit
reglement genotmiddelen beschreven.
In het algemeen is het beleid van de school m.b.t. genotmiddelen als volgt:
 Het personeel van de Meentschool vindt dat ze een voorbeeldfunctie vervult naar haar
leerlingen; Het voorbeeldgedrag van het personeel is van invloed op de keuzes die
leerlingen ten aanzien van genotsmiddelen maken. Via dit reglement kan de school
bepalen welk voorbeeldschap zij wil geven aan haar leerlingen.
 Het reglement geldt voor genotmiddelen tabak, alcohol en drugs.
 Deze genotmiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid dan wel het leervermogen.
Daarom is het gebruik ervan in de school en onder verantwoordelijkheid van de
school niet toegestaan.
 Het reglement geldt voor de leerlingen, maar ook van het personeel wordt verwacht
dat men zich houdt aan de regels zoals die zijn opgesteld. Daarbij is het de
verantwoordelijkheid van een ieder om elkaar op de uitvoering van het reglement aan
te spreken.
 Alleen wanneer de school dit nodig acht wordt aan de ouders van een leerling
gevraagd of zij het toestemming geven tot het roken. Indien deze toestemming wordt
verleend geldt dit alleen op vastgestelde pauze-tijden op de vastgestelde rookplek.
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Voorlichting en preventie rondom genotmiddelen vallen mede onder de
verantwoordelijkheid van de school.
In het reglement wordt aangegeven welke specifieke regels zullen worden gehanteerd en wat de
consequenties zijn bij overtreding van de regels.

Tabak
1. In ons schoolgebouw en op het schoolterrein mag alleen gerookt worden op speciaal
daartoe aangewezen plaatsen.
2. Het is niet toegestaan om op school en tijdens klassenavonden, feesten en onder andere
verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten te roken buiten de
aangewezen plaatsen.
3. Tijdens activiteiten die door de school worden georganiseerd maar buiten de schooltijd
vallen geldt de volgende regel: er mag, op de daarvoor aangewezen plaats, alleen worden
gerookt als dat van tevoren met de leiding is afgesproken.
4. In alle gevallen die niet in voorgaande regels worden genoemd beslist de directie.
5. Wanneer iemand de regels over roken overtreedt, wordt hij/zij hierop aangesproken.
Na herhaalde overtreding kan er een disciplinaire maatregel worden genomen.

Alcohol
1. Onder schooltijd zijn we niet onder invloed van alcohol.
2. Het is niet toegestaan om op school en tijdens schooltijd alcoholhoudende dranken te
nuttigen dan wel in bezit te hebben.
3. Indien iemand alcoholhoudende dranken heeft genuttigd alvorens hij/zij naar school of
een onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde activiteit gaat, zal hij/zij
niet meer worden toegelaten.
4. Het is niet toegestaan om tijdens activiteiten welke onder verantwoordelijkheid van de
school zijn georganiseerd alcoholhoudende dranken te nuttigen dan wel in bezit te hebben.
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij in overleg tussen de leiding en de leerlingen
uitzonderingen worden gemaakt. Hierbij zullen in ieder geval de wettelijke leeftijdsgrenzen
voor het nuttigen van alcohol worden gehanteerd.
5. In alle gevallen die niet in voorgaande regels worden genoemd beslist de directie.
Wanneer iemand de alcoholregels overtreedt, volgt een gesprek met de leiding. Dit gesprek kan leiden
tot een disciplinaire maatregel.

Drugs
1. Op de school is het bezit hebben, verhandelen of gebruiken van drugs niet toegestaan.
2. Onder schooltijd is men niet onder invloed van drugs.
3. Tijdens activiteiten welke onder verantwoordelijkheid van de school zijn georganiseerd (ook
die buiten de reguliere schooltijd vallen) gelden bovenstaande regels eveneens.
4. Bij het constateren van overtreding van de regels wordt de groepsleerkracht geïnformeerd
welke vervolgens een begeleidende taak krijgt.
5. In alle gevallen die niet in voorgaande regels worden genoemd beslist de directie.
Wanneer de leerling de regels betreffende drugs overtreedt neemt de leiding maatregelen. Er volgt
een gesprek met de leerling waarbij ook de ouders/verzorgers worden uitgenodigd. In dit gesprek
zullen duidelijke afspraken en voorwaarden worden doorgenomen. Er kan een disciplinaire maatregel
worden genomen.
Wanneer er sprake is van handelen (zowel verkoop/dealen dan aankoop) onder schooltijd of in de
nabijheid van de school wordt de directeur geïnformeerd en volgt er een disciplinaire maatregel. Deze
worden de leerling, in een gesprek waarvoor ook de ouders/verzorgers zijn uitgenodigd,
medegedeeld.
Bij overtreding van de regels betreffende drugs kan in bepaalde gevallen de politie worden
ingeschakeld.
Algemene regel:Indien er iets niet genoemd is in dit reglement beslist de directeur op welke wijze
gehandeld dient te worden.
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Uitvoering
a.Voorlichting rondom genotmiddelen is noodzakelijk:
 in het algemeen over genotmiddelen – jaarlijks (met medewerking van VNN) naar
ouders en leerlingen.
 in het bijzonder over dit reglement – begin nieuwe schooljaar in de groep tijdens het ‘Welkom’
project en halfjaarlijks, in januari, een evaluatie in team en in de groepen (VSO).
b.Preventief kan veel gedaan worden:
 tijdens mentorlessen
 tijdens ouderavonden
 in nieuwsbrieven
 in schoolkranten
 in lessen die zich daarvoor lenen: “Wait wat ik dou”
c. Iedere leerling krijgt elk jaar tijdens de eerste schoolweek een reglement genotmiddelen als
onderdeel van het introductie project Welkom.
d.Leerlingen welke tussentijds tot de school toetreden, krijgen eveneens een reglement
( in schoolgids opgenomen).
e.De ouders worden geïnformeerd via de schoolgids waarin het reglement zal worden
opgenomen.
f.Overige belanghebbenden en gebruikers van het gebouw krijgen ook het reglement, t.w. De Brug,
taxi chauffeurs, ouders e.a.
g.Genomen disciplinaire maatregelen welke voortvloeien uit dit reglement worden
schriftelijk vastgelegd.
h.De zorg rondom het gebruik van genotmiddelen, waarbij alcohol zeker niet vergeten mag
worden, is gegrond en verdient de aandacht van iedereen die bij de school betrokken is.
i.Het contact met de media betreffende genotmiddelen, gebruik daarvan en zaken die daaruit voort
vloeien lopen via de directeur/algemeen directeur stichting SOOOG.
j.De school zorgt ervoor dat er een “sigarettendoofpot” bij de ingang van de school staat.
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