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Reglement middelengebruik Altra College Zaanstreek 
 

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 personeel. 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. 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 genotmiddelengebruik.  

 

Wanneer iemand de regels rond het gebruik van middelen overtreedt, volgt een gesprek. 

 

Roken 

1. In school wordt niet gerookt. 

Onze school is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daar binnen niet worden 

gerookt. Eventueel is roken voor medewerkers toegestaan op plekken die daar 

speciaal voor aangewezen zijn. 

 

2. Op het schoolplein wordt niet gerookt. Vanaf 2020 zijn alle scholen (PO, VO, MBO 

en HBO/WO) verplicht een rookvrij schoolterrein te voeren.  

 

3. Tijdens vergaderingen, werkbijeenkomsten en andere overlegsituaties wordt niet 

gerookt. De aanwezigen bepalen of er gedurende de bijeenkomst een rookpauze 

wordt gehouden. In voorkomende gevallen wordt gebruik gemaakt van de door de 

(vestigings)directeur aangewezen ruimte(n) bedoeld onder punt 1.  

 

4. Voor iedereen geldt dat hij of zij ophoudt met roken zodra anderen daarvan hinder 

ondervinden. Ook passief roken is immers schadelijk voor de gezondheid. 

 

5. Tijdens personeelsfeesten die een gezelligheidskarakter dragen, klassenavonden en 

andere (leerling)activiteiten die buiten de lesuren worden gehouden geldt dat de 

organisatoren - zo nodig in overleg met de directie - van tevoren met elkaar 

afspreken of, en zo ja waar, er mag worden gerookt. Daarbij is punt 4 van 

toepassing. 

 

6. In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd, beslist de directie. 

Wanneer iemand de regels over roken overtreedt, wordt hij hierop aangesproken. 

Bij herhaling volgt een gesprek en kan de leerling bestraft worden met nablijven na 

schooltijd en het maken van een extra opdracht.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rookvrijschoolterrein.nl/


 

Reglement Altra College Zaanstreek 
Helder op School 

 

2 

Alcohol 

1. Onder schooltijd is men niet onder invloed van alcohol. Wanneer iemand onder 

invloed van alcohol verkeert, kan hij niet goed werken of leren.  

 

2. Op klassenavonden, feesten, werkweken en andere bijeenkomsten wordt voor geen 

van de aanwezigen alcoholhoudende dranken geschonken. Volgens de wet is het 

verboden om alcohol te verkopen aan personen onder de 18 jaar. Bovendien wil de 

school voorkomen dat een automatische koppeling ontstaat tussen alcohol en 

feestelijkheid: als het feestelijk moet worden, dan kan dat ook zonder alcohol.  

 

3. Het is verboden om op school, klassenavonden, feesten, werkweken en andere 

onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten 

alcoholhoudende drank bij zich te dragen.  

 

4. Tijdens personeelsbijeenkomsten die een gezelligheidskarakter dragen, kan alcohol 

worden geschonken. Hierbij streeft de schoolleiding ernaar dat matigheid wordt 

betracht. Indien leerlingen aanwezig zijn of openlijk kunnen waarnemen wat er zich 

op deze bijeenkomst afspeelt, dan speelt het voorbeeldgedrag van docenten een 

grote rol en wordt alcoholgebruik ontraden. 

 

Wanneer iemand de alcoholregels overtreedt, volgt een gesprek en worden ouders op de 

hoogte gesteld. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en bij herhaling volgt schorsing 

voor maximaal twee dagen. Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit 

plaatsvindt, volgt bovendien uitsluiting van die activiteit of van de eerstvolgende activiteit. 

Indien gewenst kan de regionale instelling voor verslavingszorg worden ingeschakeld voor 

een gesprek of deelname aan een ZAT. 

 

Cannabis en overige drugs 

Met cannabis wordt bedoeld: wiet (of marihuana), hasj en alle andere producten waarin 

cannabis verwerkt is.  

 

1. Het is volgens de wet verboden cannabis en overige drugs in bezit te hebben of te 

verhandelen. Op school is bezit en handel van cannabisproducten en overige drugs 

dus ook verboden. 

 

2. Op school is men niet onder invloed van cannabis of overige drugs. Wanneer iemand 

cannabis/ overige drugs heeft gebruikt, kan hij niet goed leren of werken.  

 

3. Op klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en andere feestelijke 

bijeenkomsten verkeert men niet onder invloed van cannabis/ overige drugs.  

 

4. Deze regels gelden ook voor medicijnen of middelen welke niet aantoonbaar in het 

belang van de gezondheid worden gebruikt 

 

Wanneer iemand de regels over cannabis overtreedt, volgt een gesprek en worden ouders 

op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en bij herhaling volgt 

schorsing van maximaal twee dagen. 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 cannabisproducten schakelt de schoolleiding 

de politie in. Indien gewenst kan VNN worden ingeschakeld voor een gesprek of deelname 

aan een ZAT. 
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Wanneer iemand de regels over drugs overtreedt, volgt een gesprek en worden ouders op 

de hoogte gesteld. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en bij herhaling volgt 

schorsing van maximaal een week. Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse 

activiteit plaatsvindt volgt bovendien uitsluiting van die activiteit of van een eerstvolgende 

activiteit. De schoolleiding kan de politie inschakelen om in overleg met hen te bepalen of 

het gaat om een situatie die de school zelf kan afhandelen of dat de politie het oppakt. 

Wanneer er sprake is van handel (dealen) in drugs schakelt de schoolleiding altijd de politie 

in. Indien gewenst kan VNN worden ingeschakeld voor een gesprek of deelname aan een 

ZAT. 

 

Dealen 

Dealen is niet toegestaan, niet in en rond de school en ook niet tijdens buitenschoolse 

activiteiten zoals een schoolfeest of werkweek. Onder dealen wordt verstaan het al dan 

niet gratis verstrekken, verkopen, kopen, vervoeren en afleveren van alle drugs (soft- en 

harddrugs).  

 

Wanneer aangetoond is dat iemand deze regel overtreedt, wordt altijd de politie 

ingeschakeld. Ook neemt de school haar eigen maatregelen. Afhankelijk van de ernst van 

de overtreding (hoeveelheid en soort drugs) en van de leeftijd van de leerling volgt 

schorsing of verwijdering van de school. 

 

 


