Reglement genotmiddelen Farelcollege
In dit reglement wordt het beleid beschreven aangaande genotmiddelen t.a.v. de
verschillende activiteiten die binnen en buiten de school plaatsvinden. Dit reglement
vervangt alle eerder gemaakte en elders beschreven regels en afspraken aangaande
genotmiddelen in relatie tot de school.
De genoemde regels gelden voor alle aan school verbonden mensen. Belangrijk is dat
alle medewerkers van school zich bewust zijn van het voorbeeldgedrag dat zij hebben
betreffende het gebruik van genotmiddelen en de invloed die zij daardoor hebben op
de houding van leerlingen ten aanzien van roken, alcohol en drugs. Alle
schoolmedewerkers dragen dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid om dit
beleid na te leven en uit te dragen. De genoemde regels gelden voor de dagelijkse
gang van zaken op school. Een aantal regels geldt alleen voor speciale gelegenheden
zoals feesten en excursies.
De Drank- en Horecawet en Tabaks- en Rookwarenwet vormen het uitgangspunt voor
het Reglement genotmiddelen: alle regels vallen binnen de wettelijke bepalingen.
Vanaf 1 januari 2014 zijn de Drank- en Horecawet en de Tabaks- en rookwarenwet
gewijzigd als het gaat om gebruik door jongeren.
De nieuwe wet van januari 2014 houdt in:



aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol, tabak of tabaksartikelen
worden verkocht.
jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben, zowel op
straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek, bijvoorbeeld in een
kroeg, winkelcentrum, stationshal of park.

Hoewel de school geen openbaar terrein is en het gebruik van rookwaar wettelijk niet
verboden is, heeft het Farelcollege ervoor gekozen de wetgeving als uitgangspunt te
nemen voor de schoolregels op het gebied van roken en alcohol.
In gevallen die niet in de hierna genoemde regels worden genoemd of die aanleiding
geven tot afwijken van het beleid, zulks ter beoordeling aan de schooldirectie, beslist
de schoolleiding.
Roken
1. In het schoolgebouw en op het schoolterrein naar de school mag door niemand
gerookt worden. Dat geldt voor alle gebouwen en voor alle varianten van
rookwaren, zoals sigaretten, shag, shisha pen, waterpijp, etc..
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2. Er wordt ook nooit gerookt tijdens (buitenschoolse) activiteiten en/of een
programmaonderdeel van een excursie.
3. Wanneer iemand de regels over roken overtreedt, wordt hij hierop
aangesproken. Bij herhaling volgt een gesprek en wordt aan de betrokkene
door de schoolleiding een passende sanctie opgelegd.

Alcohol
1. Het is ieder, ongeacht de leeftijd, verboden om in het schoolgebouw, op het
schoolterrein en vlak daarbuiten bij het toegangshek naar de school
alcoholhoudende dranken te kopen, te nuttigen, bij zich te hebben of onder
invloed hiervan te zijn.
2. Tijdens algemene bijeenkomsten met ouders, zoals ouderavonden en
voorlichtingsavonden, wordt geen alcohol geschonken.
3. Tijdens personeelsbijeenkomsten die een gezelligheidskarakter dragen, kan
alcohol worden geschonken aan personeel. Hierbij streeft eenieder ernaar dat
matigheid (volgens wettelijke kaders) wordt betracht. Indien leerlingen
aanwezig zijn of openlijk kunnen waarnemen wat er zich op deze bijeenkomst
afspeelt, dan wordt er geen alcohol geschonken.
4. Bij bijzondere gelegenheden zoals jubilea, afscheidsbijeenkomsten, diplomauitreikingen, congressen en dergelijke beslist de schoolleiding na overleg met
de organisatoren over het schenken van alcohol. De organisatoren zorgen altijd
voor een aantrekkelijk aanbod van alcoholvrije dranken.
5. Voor feesten, excursies en andere bijeenkomsten buiten school geldt het
volgende:
a. Excursies en schoolreizen:
-

Dagexcursies en meerdaagse excursies:
Bij excursies en schoolreizen is het voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd,
verboden om alcoholhoudende dranken bij zich te hebben, te kopen, te
nuttigen of onder invloed hiervan te zijn.
Begeleiders houden zich uiteraard aan de wettelijke bepalingen betreffende
alcoholgebruik. Van hen wordt verwacht dat zij verantwoord met alcohol
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omgaan en dat zij zich te allen tijde bewust zijn van het voorbeeldgedrag dat zij
hebben betreffende het gebruik van genotmiddelen en de invloed die zij
daardoor hebben op de houding van leerlingen ten aanzien van roken, alcohol
en drugs.

b. Feesten
Bij feesten gelden de volgende regels:








Het is bezoekers niet toegestaan om alcoholhoudende dranken.,
rookwaren en/of drugs (inclusief cannabis/wiet) bij zich te
hebben of bij de entree tot het feest reeds onder invloed
hiervan te zijn.
Er wordt in het geheel geen alcohol verkocht, noch op een
andere wijze verstrekt aan bezoekers van het feest, ongeacht
hun leeftijd. Dat geldt ook voor de DJ’s.
Er wordt bij de ingang en indien nodig tijdens het feest door de
aanwezige docent(en) of de uitbater gecontroleerd via
blaastesten of een bezoeker (al) alcohol gedronken heeft. Blijkt
dit het geval te zijn, dan wordt de bezoeker definitief de toegang
tot het feest geweigerd. Indien er blijkens de blaastest sprake is
van overmatig alcoholgebruik worden de ouders gebeld om de
leerling op te komen halen. De betrokkene mag niet zonder
toezicht achter gelaten worden. De op het feest aanwezige
docent blijft tot de betrokkene is opgehaald. Ook kan er controle
plaatsvinden van tassen en/of jassen en andere kleding. Indien
blijkt dat een leerling in bezit is van alcohol en/of drugs (inclusief
wiet) wordt hem definitief de toegang tot het feest geweigerd.
In alle bovenstaande gevallen worden ouders zo spoedig
mogelijk na het feest door de afdelingsleider op de hoogte
gesteld.
Bij overtreding van deze regels kan de schoolleiding later een
passende sanctie treffen.

6. Wanneer iemand de alcoholregels overtreedt, volgt een gesprek en wordt de
overtreder door de schoolleiding een passende sanctie opgelegd. Wanneer de
overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, kan de leiding
besluiten de betrokkene direct uit te sluiten van die activiteit en/of van de
eerstvolgende activiteit. In geval van een (meerdaagse) excursie kan de
schoolleiding besluiten de betrokkene naar huis te sturen. De terugreis
geschiedt op kosten van de ouders en zonder begeleiding.
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Drugs, inclusief cannabis*
1. Het is volgens de wet verboden drugs, inclusief cannabis in bezit te hebben of
te verhandelen. In het schoolgebouw, op het schoolterrein en vlak daarbuiten
bij het toegangshek is gebruik, bezit en handel van drugs en cannabisproducten
dus ook verboden, evenals het onder invloed hiervan zijn.
2. Ook tijdens feesten, excursies, schoolreizen en andere schoolgerelateerde
bijeenkomsten is gebruik, bezit en handel van drugs en cannabisproducten
verboden, evenals het onder invloed hiervan zijn.
3. Wanneer iemand de regels over drugs en cannabis overtreedt, volgt een
gesprek en wordt door de schoolleiding een passende sanctie opgelegd.
Afhankelijk van de ernst van de overtreding (hoeveelheid en soort drugs) en
van de leeftijd van de overtreder volgt schorsing of verwijdering van school.
Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, kan
de leiding besluiten de betrokkene direct uit te sluiten van die activiteit en/of
van de eerstvolgende activiteit. In geval van een (meerdaagse) excursie kan de
schoolleiding besluiten de betrokkene naar huis te sturen. De terugreis
geschiedt op kosten van de ouders en zonder begeleiding.
4. Wanneer er sprake is van gebruik van drugs of van handel (dealen) in drugs of
cannabisproducten schakelt de schoolleiding altijd de politie in.

*met cannabis wordt bedoeld: wiet (of marihuana), hasj en alle andere producten
waarin cannabis verwerkt is
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