REGLEMENT GENOTMIDDELEN
voor leerlingen van het Dalton Lyceum Barendrecht

1. VOORLICHTING
Op school wordt voorlichting gegeven over gebruik en misbruik van genotmiddelen.
Doel hiervan is leerlingen bewust te maken van de gevaren en hen te leren hier op
een verantwoorde manier mee om te gaan.
2. TABAK
Roken is in het gebouw niet toegestaan.
In de buurt van het gebouw wordt roken ontmoedigd. Met name brugklassers zullen
door mentoren worden aangesproken op rookgedrag in de buurt van de school. Op
ouderavonden wordt in voorkomende gevallen met ouders overlegd.
Bij schoolfeesten/disco s wordt roken gedoogd in bepaalde, daartoe aan te wijzen
ruimten.
3. ALCOHOL
a.
Het gebruik van alcohol is in en rond het gebouw niet toegestaan.
b.
Wanneer een leerling tijdens de les onder kennelijke invloed van alcohol verkeert,
wordt deze voor de duur van de les uit de klas verwijderd. Na afloop van de les volgt
een gesprek (zie ook Individuele begeleiding ).
c.
Op klassenavonden, werkweken, excursies, schoolreizen en andere bijeenkomsten
van leerlingen worden geen alcoholhoudende dranken aangeboden. Een uitzondering
wordt gemaakt voor schoolfeesten buiten de eigen school, een kolderdagfeest en de
avond van de diploma-uitreiking, waarbij in beperkte mate licht-alcoholhoudende
dranken (bier, wijn) aangeboden worden.
d.
Wanneer leerlingen in situaties komen, waarin zij zelf kunnen beslissen wel of geen
alcoholhoudende dranken te gebruiken, worden zij op hun verantwoordelijkheid
gewezen. Misbruik wordt bestraft.
4. DRUGS
a.
Het is verboden in de school, op het schoolterrein en bij schoolactiviteiten elders drugs
bij zich te dragen, te gebruiken of te verhandelen.
b.
Wanneer een leerling tijdens de les onder kennelijke invloed verkeert van drugs, wordt
deze voor de duur van de les uit de les verwijderd. Na afloop van de les volgt een
gesprek (zie ook Individuele begeleiding ).
5. OPSPORING
Bij een vermoeden van overtreding van dit reglement kan de schoolleiding een
onderzoek (doen) instellen.
6. INDIVIDUELE BEGELEIDING
Wanneer zich bij een leerling signalen voordoen, bijvoorbeeld in de vorm van een
negatieve invloed op medeleerlingen, die mogelijk wijzen op misbruik van genotmiddelen, zal een aantal maatregelen worden genomen.
a.
In een gesprek met de leerling wordt geprobeerd te achterhalen of de signalen
kloppen.

b.
c.
d.
e.

Naar aanleiding van dit gesprek wordt beslist of het nodig is de ouders te waarschuwen.
Wanneer de ouders worden ingelicht, wordt dit van tevoren aan de leerling gemeld.
De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Wanneer de ouders en de leerling
dit wensen, kan de leerling bij dit gesprek aanwezig zijn.
Er wordt, indien gewenst, gestreefd naar begeleiding van de leerling door de ouders
en de school en er wordt eventueel advies ingewonnen bij of verwezen naar de
professionele hulpverlening.

7. MAATREGELEN EN SANCTIES
Bij misbruik van genotmiddelen kunnen de maatregelen en sancties aangepast
worden aan de ernst, de gevolgen en de frequentie ervan.
In principe gelden de volgende sancties:
a.
Een leerling die wordt betrapt op handel in drugs, wordt van school verwijderd;
b.
Wordt een leerling voor de eerste keer betrapt op gebruik van alcohol of drugs, dan
volgt een gesprek en de ouders worden ingelicht.
Bij herhaling volgt een schriftelijke waarschuwing.
Bij een volgende herhaling volgt schorsing en tenslotte verwijderen van school.
c.
Wanneer er sprake is van hard drugs, zal onmiddellijk het traject vanaf schorsing
worden gevolgd.
8. SLOTARTIKEL
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding.

