DUIDELIJK MET AANDACHT

REGLEMENTEREN EN GENOTMIDDELEN op het MCO
INLEIDING
Onze school wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen en medewerkers. Daarom hebben
we regels opgesteld die voor leerlingen en medewerkers gelden. Deze regels hebben als doel:
 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.
Nederland heeft een aantal wetten die betrekking hebben op het gebruik van genotmiddelen in
de samenleving.
 Een school is een openbaar gebouw en volgens de wet mag er in openbare gebouwen
niet gerookt worden.
 Het is verboden om alcohol te verkopen aan personen onder de 16 jaar
 In de opiumwet staat dat de productie, de verkoop en het bezit van harddrugs en
softdrugs verboden is.
 Kansspelen zijn in beginsel verboden, tenzij er een vergunning voor is verleend.

ROKEN
In het schoolgebouw mag niet gerookt worden. De directie heeft voor de medewerkers een
ruimte aangewezen, waarin wel gerookt mag worden.
De directie kan uitzonderingen maken.
ALCOHOL
Het gebruik van, het in bezit hebben van en het onder invloed zijn van alcohol onder
schooltijd is niet toegestaan.
Onder schooltijd wordt verstaan de lesdag alsmede de tijd die men doorbrengt in verband met
schoolactiviteiten.(dus ook activiteiten buiten de lesdag)
De directie kan uitzonderingen maken.
DRUGS
Het gebruik van, het in bezit hebben van, het onder invloed zijn van en het verhandelen van
drugs op of om de school is verboden.
Drugs genoemd in de lijst van de opiumwet zijn onder alle omstandigheden onder schooltijd
verboden.
GOKKEN
Gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook (kaartspelen, dobbelen enzovoort), is
verboden in de school en op het schoolterrein.
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PROTOCOL VAN AFHANDELING
1 Bij constateren van een overtreding wordt het management gewaarschuwd.
2 Het management neemt de gegevens op en verricht het onderzoek.
3 Het management bepaalt de disciplinaire straf; dit kan zijn een waarschuwing, naar huis
sturen, schorsing of eventueel verwijdering van school.
4 De mentor en de ouders / verzorgers worden mondeling en schriftelijk op de
hoogte gebracht.
5 Indien de leerling naar huis wordt gestuurd/geschorst volgt er altijd een gesprek met de
ouders / verzorgers.
6 De gebeurtenis wordt gemeld in het leerlingvolgsysteem en de incidentenregistratie.
Het verslag komt in het leerlingendossier.
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