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Protocol genotsmiddelen
Uitgangspunt van het schoolbeleid
Onze school wil een veilige plaats bieden aan leerlingen, hun ouders, leerkrachten en alle
overige bij de school betrokken medewerkers en vrijwilligers. Dit protocol heeft tot doel die
veiligheid tot stand te brengen en te waarborgen. Doel van ons beleid is gezondheid, welzijn en
bescherming te waarborgen. Het overmatig gebruik van genotsmiddelen kan leiden tot
gezondheidsrisico’s en -schade, verslechtering van de sfeer op en rond de school en in de
verhoudingen tussen leerlingen onderling en met leerkrachten. Simpel gezegd:
middelengebruik, onderwijs en vorming gaan niet samen.
In situaties waarin er op enigerlei wijze problemen (dreigen) te ontstaan voor zowel leerling(en)
als ons personeel, zal de schoolleiding er naar vermogen alles aan doen om steun en hulp te
bieden. Hierbij wordt gerekend op de inzet en medewerking van de leerling zelf en zijn of haar
ouders/verzorgers.
A.

Begripsbepaling

1

Drugs
Hieronder verstaan we genees- en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende'
(verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving
kunnen leiden.

1.1

Roken
Hieronder verstaan we het gebruik van tabak zoals sigaretten en shag, als ook het
gebruik van de zgn. E-sigaret.

1.2

Alcohol
Hieronder verstaan we alle dranken waarin alcohol is verwerkt.

1.3

Cannabis
Hieronder verstaan we alle producten waarin cannabis is verwerkt (of in pure vorm)
zoals marihuana en hasj, als ook alle stoffen die in de Opiumwet worden genoemd.

2.

Medicijnen
Hieronder verstaan we al dan niet op recept verkregen geneesmiddelen.

3.

Energiedrank
Dit zijn frisdranken met veel calorieën door de aanwezige suikers en met toegevoegde
cafeïne, taurine en glucurono-lacton, die een negatieve invloed kunnen hebben op
concentratie en gedrag van leerlingen. Voorbeelden: Red Bull, Bulit, Monster, Burn enz.

4.

Dealen
Hieronder verstaan we het betrokken zijn bij de verspreiding van drugs door al dan niet
gratis verstrekken, verkopen, kopen, vervoeren en afleveren.
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5.

B.

School
Hieronder verstaan we het gebouw en terreinen tot en met de stoepranden aan schoolse
zijde van de openbare weg en het hek in het geval van het sportterrein. Indien men zich
in het kader van een schoolactiviteit buiten de school bevindt (bijvoorbeeld bij een
excursie, schoolfeest, sportwedstrijd, culturele reis of uitwisselingsprogramma) is dit
protocol onverkort van toepassing.
Regels

1.

Roken
Op school is het tijdens lesdagen (met uitzondering van pauzes of tussenuren die buiten
de school worden doorgebracht), en tijdens klassenavonden, feesten, en tijdens de
schoolse onderdelen van werkweken, schoolreizen en andere onder de
verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten niet toegestaan te
roken.

2.

Alcohol
a. Het is verboden tijdens de lesdag op school en in pauzes die buiten de school worden
doorgebracht, en tijdens klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en
andere onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten
alcohol in bezit te hebben, alcohol te drinken of onder invloed van alcohol te zijn.
b. Tijdens klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en andere onder de
verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten worden geen
alcoholhoudende dranken geschonken.
c. Tijdens bijeenkomsten die een gezelligheidskarakter dragen voor deelnemers van
18 jaar en ouder, kan, in overleg met de schoolleiding, alcohol worden geschonken.
Hierbij zal matigheid worden betracht, rekening houdend met de voorbeeldfunctie.

3.

Cannabis
Het is verboden op school tijdens de lesdag en tijdens klassenavonden, feesten,
werkweken en andere onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde
bijeenkomsten cannabisproducten in bezit te hebben, te verhandelen of te gebruiken.

4.

Energie drank
a. Het is verboden tijdens de lesdag op school en in pauzes die buiten de school worden
doorgebracht, en tijdens klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en
andere onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten
energie drank in bezit te hebben of te drinken.
b. In de Mensa en tijdens klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en andere
onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten wordt
geen energie drank geschonken.

5.

Overige drugs
Het in bezit hebben, verhandelen of gebruiken van hier niet met name genoemde
wettelijk verboden stoffen, is op school niet toegestaan.

6.

Medicijnen
De schoolleiding (i.c. de mentor) dienst op de hoogte zijn van het gebruik van medicatie.
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7.

Dealen
Dealen is niet toegestaan tijdens de lesdag op school en in pauzes die buiten de school
worden doorgebracht, en tijdens klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en
andere onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten.

C.

Situaties

1.

Wanneer bewezen is of een duidelijk vermoeden bestaat dat iemand één of meerdere
van de hierboven beschreven regels overtreedt, wordt hij/zij hierop aangesproken en
volgen er mogelijk sancties en/of begeleiding.
Wanneer er bewezen is, of met zekerheid kan worden aangenomen dat iemand zich
schuldig maakt aan het dealen in drugs op of bij school zullen er sancties volgen.
Bij het signaleren van gedrag dat kan duiden op gebruik/mogelijk dealen meldt een
medewerker of medeleerling dit aan de mentor en/of de zorgcoördinator. De mentor
en/of de zorgcoördinator besluiten wie met de betrokken leerling(en) een eerste gesprek
aangaan.
Afhankelijk van de resultaten van het gesprek tussen mentor en/of zorgcoördinator met
de leerling, wordt het zorgteam op de hoogte gebracht. Eerstelijnsbegeleiding vindt
plaats door daartoe geschoolde mentoren. Het zorgteam kan beslissen om de leerling
aan te melden bij het zorgadviesteam (ZAT) met mogelijke verwijzing naar
schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, Youz, etc.
Bij signalering worden ouders in een vroeg stadium ingelicht, tenzij er zwaarwegende
redenen zijn om dat in eerste instantie niet te doen.

2.
3.

4.

5.

D.

Controle en ‘opsporing’

1.

De school is privéterrein en om deze reden kan de schoolleiding personen die er niets te
zoeken hebben verwijderen uit het gebouw en de bijbehorende terreinen.
Toezien op naleving van het beleid zal worden uitgevoerd op o.a.: schoolgebouw,
schoolterrein en omgeving.
De school behoudt zich het recht om regelmatig de kluisjes te controleren al dan niet in
samenwerking met de politie.
Tijdens klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en andere onder de
verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten kan er worden
gecontroleerd op het bezit of het onder invloed zijn van de onder B 1-5 benoemde
middelen.
Procedure bij het in beslag nemen van cannabis (zie A.1.3) door de school:
a. In beslagneming mag alleen maar bij aanhouding als de verdachte de drugs op dat
moment bij zich heeft, of deze, bij controle (zie D.3), zich in een kluisje bevinden.
Dit is geen toestemming om te fouilleren.
b. Overhandiging of inbeslagneming gebeurt in het bijzijn van een meerderjarige
getuige.
c. Geef de leerling na het overhandigen of in beslag nemen een ontvangstbewijs met
de naam van de school, naam en functie van de ontvanger, datum, soort en
hoeveelheid cannabis. De ontvanger ondertekent en bewaart een kopie.

2.
3.
4.

5.
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6.

d. De directie is verplicht de drugs zo spoedig mogelijk te overhandigen aan de politie.
Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen er interne sancties worden
opgelegd door de schoolleiding (zie het leerlingenstatuut).

E.

Beroepsmogelijkheden
De betrokken leerling en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) kunnen in beroep gaan tegen
eventuele sancties bij het bevoegd gezag van de school (zie protocol OVO).

F.

Deskundigheid
Een basistraining signaleren is voor medewerkers verplicht. Ieder schooljaar wordt er in
het eerste trimester een (opfris)training aangeboden voor nieuwe medewerkers en voor
medewerkers die herhaling wensen. Conciërges krijgen hierop een aanvulling
toegespitst op hun taken. Trainingen worden aangeboden door Youz, vroeg signalering
en geïndiceerde preventie, vanuit project De Gezonde School en Genotmiddelen.

1.

2.

3.

Van docenten wordt verwacht dat zij over voldoende kennis beschikken over:
a. Meest gebruikte middelen (soort middel, effecten)
b. Gebruik door jongeren (fasen van gebruik, experimenteren, verslaving)
Van docenten wordt verwacht dat zij over voldoende kennis en vaardigheid beschikken
over:
a. Voorlichting aan jongeren (individueel, groepsverband, werkvormen)
b. Signaleren en bespreekbaar maken.
Van conciërges wordt verwacht dat zij over voldoende kennis beschikken over:
a. Meest gebruikte middelen (soort middel, effecten)
b. Gebruik door jongeren (fasen van gebruik, experimenteren, verslaving)
c. Signaleren
d. Wettelijke procedures rond controle en opsporing.

G.

Voorlichting

1.

Voorlichting begint in leerjaar I en komt terug in de leerjaren II en III. Binnen De
Gezonde School en Genotmiddelen wordt lesmateriaal aangeboden, waarin docenten
ook getraind kunnen worden door Youz.
Voorlichting wordt breed, vakoverstijgend aangeboden. Niet alleen bijv. aandacht bij
biologie (kennis) maar ook bij mentor uur (weerbaarheid etc.).
Er staat een rek in de mediatheek waar verschillende folders te vinden zijn. Youz houdt
de school op de hoogte van geschikt materiaal.

2.
3.

Tot slot:
Het beleid van de school wordt onder de aandacht gebracht bij aanmelding van leerlingen en
hun ouders/verzorgers en op ouderavonden met verwijzing naar het protocol dat toegankelijk
is via de website.

