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1. Inleiding
Onze school wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen en medewerkers. Dat kan alleen wanneer
de regels die we hebben opgesteld voor iedereen gelden; en wanneer iedereen zich eraan houdt:
leerlingen en medewerkers.
Ook voor het gebruik van genotmiddelen gelden regels. Ze zijn bedoeld om:
- bij te dragen aan ieders gezondheid;
- te voorkomen dat iemand onnodig last heeft van anderen;
- ervoor te zorgen dat de school haar belangrijkste functie – het geven en volgen van onderwijs – zo
goed mogelijk kan uitvoeren.
De genoemde regels gelden voor de dagelijkse gang van zaken op school. Een aantal regels geldt
alleen voor speciale gelegenheden zoals feesten en schoolreisjes. Wanneer er buiten school onder
verantwoordelijkheid of in naam van de school (feestelijke) bijeenkomsten plaatsvinden, beschouwt
de school het als haar verantwoordelijkheid om met organisatoren en exploitanten afspraken te
maken over genotmiddelen en gokken.

2. Begripsbepaling
2.1 Reglement genotmiddelen
Reglement voor situaties waarin tabak, alcohol, (illegale) drugs, andere verslavende stoffen en
gokken een rol spelen. Al deze stoffen/spelen worden in dit reglement aangeduid met de
verzamelnaam ‘genotmiddelen’.
Dit reglement geldt ook voor genotmiddelen die hierboven niet met name genoemd worden.
Dit reglement is van toepassing op: de leerlingen, het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend
personeel en de schoolleiding.
2.2 School
Onder het begrip ‘school’ wordt verstaan: het gebouw en het terrein alsmede het gebied van 200
meter daaromheen.
2.3 Dealen
Onder ‘dealen’ worden naast het handelen, kopen en verkopen ook meegerekend: die situaties
waarbij een leerling(e) of een medewerk(st)er genotmiddelen verschaft dan wel bemiddelt of
anderszins betrokken is bij de verspreiding ervan.

3. Reglementering
3.1 Roken
Onze school is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daar niet gerookt worden.
De Spinaker wil een gezonde en veilige school zijn voor leerlingen en daar past het gedogen van
roken niet in. Daarom zijn de school en de schoolpleinen voor leerlingen en medewerkers rookvrij.
Voor medewerkers geldt dat het roken ontmoedigd wordt. Medewerkers kunnen alleen tijdens hun
pauzes en na schooltijd roken, op plekken buiten de school en het schoolplein en altijd buiten het
gezichtsveld van leerlingen. Tijdens toezichthoudende taken wordt niet gerookt want deze gelden
niet als vrijetijd.
Wanneer iemand de regels over het roken overtreedt, wordt hij hierop aangesproken. Er volgt een
gesprek en een waarschuwing. Bij herhaling volgt een officiële waarschuwing en eventueel een
schorsing.
3.2 Alcohol
-Op school is het tijdens lesdagen en op tijden waarop werk ten behoeve van het onderwijs wordt
verricht, niet toegestaan onder invloed van alcohol te zijn. Wanneer iemand onder invloed van
alcohol verkeert, kan hij niet goed werken of leren.
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-In Restaurant Nr7 wordt geen alcohol geschonken tijdens schooluren.
-Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan personen onder de achttien jaar.
-Op klassenavonden, feesten, schoolreisjes en andere bijeenkomsten, worden geen alcoholhoudende
dranken geschonken.
-Het is verboden om op school, klassenavonden, feesten, schoolreisjes en andere onder de
verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten, alcoholhoudende drank bij zich
te dragen.
-Tijdens personeelsbijeenkomsten die een gezelligheidskarakter dragen, kan alcohol worden
geschonken. Hierbij zal matigheid worden betracht.
-Personeelsbijeenkomsten in Restaurant Nr7 zijn van een alcohol en alcoholvrij aanbod voorzien.
-In alle gevallen buiten de hierboven genoemden (zoals bijv. jubilea, afscheidsbijeenkomsten,
diploma uitreikingen, congressen e.d.), beslist de directie na overleg met de organisatoren over het
schenken van alcohol. Alcoholvrij is in principe de norm, bij bijzondere gelegenheden kan daarvan
worden afgeweken. De organisatoren zorgen altijd voor een aantrekkelijk aanbod van alcoholvrije
dranken.
Wanneer iemand de alcoholregels overtreedt, volgt een gesprek. Afhankelijk van de ernst van de
overtreding en bij herhaling, volgt een schorsing voor het maximaal aantal dagen dat in de wet
genoemd staat. Wanneer een overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt
bovendien uitsluiting van de activiteit of van de eerstvolgende activiteit.
3.3 Softdrugs en harddrugs (hieronder als verzamelnaam: drugs)
-Rondom de verkoop van cannabis (softdrugs zoals wiet en hasj) gelden vanuit het Openbaar
Ministerie strenge gedoogcriteria voor de verkoop in coffeeshops, maar de verkoop van softdrugs
blijft strafbaar. (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drugs/inhoud/gedoogbeleidsoftdrugs-en-coffeeshops )
-Op school is het verboden om softdrugs en/of harddrugs in bezit te hebben, te verhandelen of te
gebruiken. Als er sterke vermoedens van drugsbezit zijn, wordt de politie (wijkagent) ingelicht, zoals
in het protocol ‘Een Veilige School’ is afgesproken met alle vo scholen in Alkmaar. Druggerelateerde
materialen worden meegegeven aan ouders/verzorgers of afgegeven aan politie.
-Op school is men niet onder invloed van softdrugs en/of harddrugs. Wanneer iemand drugs heeft
gebruikt, is hij/zij onvoldoende in staat zich te concentreren op het schoolwerk.
-Op klassenavonden, feesten, schoolreisjes en andere feestelijke bijeenkomsten, verkeert men niet
onder invloed van drugs.
-Wanneer iemand de regels over drugs overtreedt, volgt een gesprek. Afhankelijk van de ernst van de
overtreding en/of bij herhaling volgt een schorsing voor het maximaal aantal dagen dat de wet
toestaat. Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt uitsluiting
van die activiteit of van een eerstvolgende activiteit. Wanneer er sprake is van handel (dealen) in
softdrugs en/of harddrugs schakelt de schoolleiding de politie in en wordt de leerling waarvan, na
het politieonderzoek, is vast komen te staan dat hij/zij gedeald heeft, van de schoollocatie
verwijderd.
-De school heeft de mogelijkheid om een aantal keer per jaar controle uit te laten voeren op het in
bezit hebben van verdovende middelen. Deze controle wordt uitgevoerd door een daartoe bevoegde
externe instantie. Op basis van de resultaten van de controle treden de hiervoor genoemde
maatregelen in werking.
3.4 Gokken
Gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook (kaartspelen, dobbelen, enz.) is verboden in de
school en op het omliggende terrein. Gokken op bijeenkomsten die onder verantwoordelijkheid van
de school worden georganiseerd, is verboden. De directie kan een uitzondering maken voor het
organiseren van kansspelen waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel.
Wanneer iemand de regels over gokken overtreedt, volgt een gesprek. Afhankelijk van de ernst van
de overtreding en bij herhaling, volgt een schorsing voor het maximaal aantal dagen dat in de wet
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genoemd staat. Wanneer een overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt
bovendien uitsluiting van de activiteit of van de eerstvolgende activiteit.

4. Overtredingen
4.1 Signaleren, begeleiden en sanctioneren
Het gebruik van genotmiddelen is niet gemakkelijk te signaleren. Signalen zijn vaak algemeen en voor
velerlei uitleg vatbaar. Het is daarom goed om signalen bij leerlingen en docenten te monitoren.
Er is sprake van een overtreding als duidelijk is vastgesteld dat van een regel over genotmiddelen is
afgeweken. Controles kunnen worden uitgevoerd door personeel van de school als de leerling
daarvoor toestemming geeft. Ook zonder toestemming kan besloten worden politie in te schakelen
voor een controle.
Met degene die een regel overtreedt, zal altijd een gesprek worden gevoerd. Het doel van een
dergelijk gesprek is:
- dat er duidelijk wordt gemaakt dat er een regel overtreden is en er wordt uitgelegd waarom die
regel is opgesteld;
- dat school probeert na te gaan in hoeverre de overtreding van de regel wijst op een diepergaand
probleem;
- dat er sancties opgelegd worden, afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen de sancties
variëren van een corrigerend gesprek, via een schorsing tot een directe verwijdering;
- dat na ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of bij verdenking van een misdrijf, de
politie ingeschakeld zal worden: alleen een opsporingsambtenaar heeft het recht op fouilleren bij
verdenking van een misdrijf of ontdekking op heterdaad.
4.2 Het betrekken van ouders/verzorgers
Indien een leerling de regels overtreedt wordt begeleiding aangeboden, het is altijd wenselijk ouders
te betrekken. Leerlingen in de adolescentiefase zijn echter bezig om zich van hun ouders los te
maken en hebben daardoor de neiging om zich tegen hun ouders af te zetten. Het gebruiken van
middelen kan daarbij een manier van afzetten zijn.
4.3 Het betrekken van de instellingen bij residentiële leerlingen
Indien een residentiële leerling bovengenoemde regels overtreedt, wordt er contact opgenomen met
de manager van de betreffende instelling. In overleg worden er maatregelen getroffen en afgestemd
op welke manier ouders/verzorgers op de hoogte worden gesteld.

5. Individuele begeleiding
Begeleiding door school is mogelijk als het om een eenvoudig probleem gaat. Het is belangrijk in dit
verband, dat er bij het personeel voldoende deskundigheid en ervaring in het begeleiden aanwezig is.
Zo nodig kan de deskundigheid van de jeugdarts van de GGD ingeschakeld worden. Soms kan in
overleg met hem/haar verwijzing naar een algemene hulpverleningsinstelling de voorkeur verdienen.

6. Deskundigheidsontwikkeling door docenten
Het is van belang dat het personeel op tijd bepaalde verschijnselen leert signaleren en adequaat leert
begeleiden.
In voorkomende gevallen kan contact opgenomen worden met de Brijder Stichting ten behoeve van
deskundigheidsbevordering.

7. Voor meer informatie over genotmiddelen en verslavingen
https://assets.trimbos.nl/docs/aed25f5d-3d6f-4b69-963f-7e3764cbc049.pdf
https://www.brijder.nl/onze-locaties/verslavingszorg-alkmaar-kliniek
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