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Heerenveen, 31 oktober 2012

Reglement gebruik genotmiddelen door leerlingen van
OSG Sevenwolden
Dit reglement dient een integraal onderdeel te zijn van het bestaande
schoolreglement.
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UITGANGSPUNTEN
de formulering van de regels zijn wij van de volgende uitgangspunten uitgegaan:
De regels zijn niet in strijd met de Nederlandse wetgeving.
De regels zijn niet in strijd met het Leerlingenstatuut, vastgesteld op 25 juni 2008.
De regels gelden voor iedereen die aan de school verbonden is.
De regels zijn zo duidelijk beschreven, dat iedereen ze kan begrijpen.
Dit reglement past in het kader van de gezonde school.
Dit reglement geldt voor alle OSG Sevenwolden vestigingen en wordt opgenomen in
het veiligheidsplan.

Het vervolg van dit stuk kan getoetst worden aan bovenstaande uitgangspunten.
B
DE BEGRIPPEN
1
Reglement genotmiddelen
Dit reglement geldt voor situaties, waarin energiedrankjes, tabak, alcohol, cannabis (hasj
en marihuana) en andere drugs een rol spelen. Al deze middelen worden in het reglement
aangeduid met de naam genotmiddelen.
2
De school
Onder het begrip school wordt verstaan; de gebouwen, terreinen en andere plaatsen waar
activiteiten plaatsvinden die vallen onder de verantwoordelijkheid van de school.
3
Dealen
Hieronder wordt naast het handelen, kopen en verkopen ook gedacht aan die situaties,
waarbij een leerling of medewerker genoemde genotmiddelen verschaft dan wel bemiddelt
of anderszins betrokken is bij de verspreiding ervan.
C
REGLEMENTERING
1
Energiedrankjes met cafeïne
Het is niet toegestaan op school energiedrankjes te drinken. Dit past niet in het kader
van de gezonde school.
2
Tabakgebruik
Sevenwolden is zich bewust van de risico’s van roken voor de gezondheid. Ook meeroken
schaadt de gezondheid. Daarom is roken alleen toegestaan op enkele daarvoor speciaal
aangewezen plekken op de terreinen van de school.
De onderbouwlocatie op de Buitenbaan is een rookvrije school.
3
Alcoholgebruik
Omdat alcohol belemmerend werkt bij het leren, wordt op school geen alcoholhoudende
drank gebruikt. Dit houdt uiteraard ook in, dat men niet onder invloed van alcohol is op
school. Ook in het bezit hebben of verhandelen van alcoholische dranken op school is niet
toegestaan.
1

Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan personen onder de 18 jaar.
Daarom worden er bij activiteiten georganiseerd door de school geen alcoholhoudende
dranken geschonken.
Bij speciale gelegenheden kan voor leerlingen van 18 jaar en ouder van deze regel
worden afgeweken.
4.
Gebruik van Cannabis en andere drugs
Omdat ook het gebruik van dergelijke middelen niet past in de onderwijssituatie, is het op
school niet toegestaan bovengenoemde middelen in bezit te hebben, te gebruiken of te
verhandelen (dealen). Dit houdt uiteraard ook in, dat men niet onder invloed mag zijn van
dergelijke middelen.
5
Gokken
Gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook, is verboden in school en op het
schoolterrein. Gokken op bijeenkomsten die onder de verantwoordelijkheid van de school
vallen, is in principe verboden.
De locatieleiding kan een uitzondering maken voor het organiseren van kansspelen
waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel.
Ook op werkweken, schoolfeesten en klassenavonden is voorgaande van toepassing.
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MAATREGELEN BIJ OVERTREDING
Bij overtreding van dit reglement wordt de leerling door de mentor/coach daarop
aangesproken op en de teamleider wordt op de hoogte gesteld.
Te nemen sancties zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding van het
reglement.
Bij geconstateerd dealen op school volgt minimaal schorsing als straf en kan
verwijdering plaatsvinden, met name ter bescherming van de overige leerlingen.
De ouders en politie worden ingelicht.
a. Bij geconstateerde overtredingen worden de ouders/verzorgers ingelicht en kan
hen worden verzocht de leerling op te halen. In ieder geval volgt een
waarschuwing.
b. Bij geconstateerd gebruik van alcohol en/of andere drugs wordt een bij de
situatie passende maatregel genomen.
c. Met de leerling wordt door de mentor/coach en de locatieleiding altijd een
gesprek gevoerd. In dit gesprek worden het functioneren en de mogelijke
oorzaken aan de orde gesteld.
De ouders/verzorgers worden ingelicht, tenzij er zwaarwegende argumenten
zijn om dit iet te doen.
Zet de leerling genoemd gedrag voort, dan kan - na een gesprek met de leerling in
aanwezigheid van de ouders/verzorgers - een schorsing worden opgelegd (zie
hiervoor het protocol ‘Schorsen en verwijderen’ op de website van OSG
Sevenwolden).
Als naar het oordeel van de locatieleiding er aanleiding toe is, zal de politie worden
ingeschakeld.
Dit kan leiden tot een definitieve verwijdering van de school (zie hiervoor het
protocol ‘Schorsen en verwijderen’ op de website van OSG Sevenwolden).

E
BEROEPSMOGELIJKHEDEN
De mogelijkheid bestaat tegen opgelegde strafmaatregelen beroep aan te tekenen
conform de klachtenregeling (zie hiervoor de klachtenregelingen op de website van OSG
Sevenwolden).

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding.
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