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Het Berlage Lyceum wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen en medewerkers. Het is van
belang is dat kinderen begrijpen welke middelen voor hun gezondheid en ontwikkeling
schadelijk zijn. Dit begrijpen is nodig, maar belangrijker nog is het ontwikkelen van een intern
normbesef. Het is daarom cruciaal dat opvoeders duidelijk maken wat hierin de goede en
verkeerde keuzes zijn. Of anders gezegd, welke keuzes we goed keuren en welke niet.
Daarmee voorkom je niet alles. Het draagt echter wel bij aan de keuzes die kinderen maken, en
aan het besef dat een keuze niet goed voor je is.
Het Berlage kiest daarom om regels op te stellen die voor iedereen gelden. Het doel is om:
bij te dragen aan ieders gezondheid
het bijdragen aan de ontwikkeling van een normatief kader bij kinderen
te voorkomen dat iemand onnodig last heeft van anderen
het geven van het juiste voorbeeld aan kinderen door medeleerlingen en medewerkers
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 het Berlage Lyceum.
Wanneer iemand de regels overtreedt, wordt hij/zij daar onmiddellijk op aangesproken. In geval
van een minderjarige leerling worden de ouders altijd telefonisch op de hoogte gebracht.
Eventuele aanvullende maatregelen en sancties worden hieronder beschreven.

1. Roken

Onderstaande regels betreffen tabaksproducten en aanverwante producten zoals e-sigaretten
en shisha-pennen.
De regel
In en om de school wordt niet gerookt. Onze school en haar schoolterreinen is een openbaar
gebouw. Volgens de wet mag daar binnen niet worden gerookt. Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle
scholen verplicht een rookvrij schoolterrein te voeren. Op het schoolplein en in het zicht van de
school (zichtbaar vanuit het gebouw) wordt dan ook niet gerookt. Tijdens schoolactiviteiten*
wordt niet gerookt. De zitkuilen tussen de gebouwen en de ronde banken aan het einde van de
PL takstraat horen daar bij.
Wat we doen als deze afspraak niet wordt nageleefd
Roken in het zicht van de school
Als we zien dat een leerling rookt in het zicht van de school gebeurt het volgende:
• De leerling wordt aangesproken en de mentor geïnformeerd.

•
•
•

De ouders worden geïnformeerd door de mentor
Er wordt een notitie in het logboek gemaakt.
Het rookwaar wordt in beslag door de persoon die de overtreding constateert. Het
rookwaar zal na (telefonisch) overleg met ouders vernietigd worden of alleen persoonlijk
aan ouders teruggegeven.

Bij herhaling
• De leerling krijgt strafcorvee (plein opruimen).
• Er volgt een gesprek tussen de leerling, de ouders/verzorgers en de mentor op school.
Hierin worden afspraken worden gemaakt over de toekomst en benodigde zorg voor de
leerling vanuit school en thuis. Deze worden vastgelegd in het logboek.
• De leerling wordt bij de zorgcoördinator aangemeld voor de workshop middelengebruik.
• In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd, beslist de directie over de
sanctie.

2. Alcohol
De regel
We zijn een alcoholvrije school. Dat beteken dat in school, op het schoolplein, het zicht van de
school en tijdens alle schoolactiviteiten* waar leerlingen zijn betrokken:
Geen alcohol wordt gedronken.
Het is leerlingen en medewerkers verboden om alcohol te vervoeren, kopen, af te leveren, in
bezit te hebben, te verstrekken of te verkopen.
Tijdens alle schoolactiviteiten* is men niet onder invloed van alcohol.
Wat we doen als deze afspraak niet wordt nageleefd:
•
•

•

•

Wanneer alcohol wordt aangetroffen wordt deze in beslag genomen door de persoon die
de overtreding constateert. Deze informeert de mentor.
Bij een vermoeden van alcoholgebruik tijdens een schoolactiviteit* kan een blaastest
worden afgenomen. Een leerling mag dit weigeren. In geval van weigeren of positieve
test volgt altijd direct een schorsing, waarna de ouders de leerling moeten ophalen als
het gaat om een activiteit in Amsterdam.
Na de schorsing volgt een gesprek met ouders, leerling mentor en afdelingsleider waarin
afspraken worden gemaakt over de voorwaarde van weder deelname aan lessen, en
benodigde zorg voor de leerling vanuit school en thuis. De leerling wordt bij de
zorgcoördinator aangemeld voor de workshop middelengebruik.
Bij herhaling zal de jeugdarts worden ingeschakeld. De jeugdarts wijst op de
mogelijkheden van een adviesgesprek bij Jellinek.

In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd, beslist de afdelingsleider over de
sanctie.

3.Drugs

Onderstaande regels betreffen middelen zoals beschreven in lijst I en II van de Opiumwet, zoals
bijvoorbeeld cannabis en XTC, maar ook medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van
de gezondheid worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld ADHD-medicatie. Tenslotte gaat het ook om
lachgas, een middel dat (nog) niet aan lijst I of II van de Opiumwet is toegevoegd. In
onderstaande regels worden al deze middelen ‘drugs’ genoemd.

Het is volgens de wet, dus ook op school verboden drugs te vervoeren, te kopen, af te leveren,
in bezit te hebben, al dan niet gratis te verstrekken, of te verkopen (dealen). Tijdens lesdagen in
school, op het schoolplein en in de directe omgeving van de school geen drugs gebruikt. Deze
regel geldt ook voor schoolactiviteiten*. Tijdens lesdagen en tijdens schoolactiviteiten* is men
niet onder invloed van drugs.
Wat we doen als de afspraak niet wordt nageleefd:
Bij een vermoeden van drugsgebruik,
•
•
•
•

•

•

•
•

worden de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld en verzocht hun zoon /
dochter op te halen.
Meldt de mentor via de zorg coördinator de leerling aan voor bij de jeugdarts. De
jeugdarts wijst op de mogelijkheden van een adviesgesprek bij Jellinek.
De leerling wordt bij de zorgcoördinator aangemeld voor de workshop middelengebruik.
Er volgt een gesprek tussen de leerling, ouders/verzorgers en de mentor op school.
Hierin worden afspraken worden gemaakt over de toekomst en benodigde zorg voor de
leerling vanuit school en thuis. Deze worden vastgelegd in het logboek. De leerling wordt
bij de zorgcoördinator aangemeld voor de workshop middelengebruik.
In geval van bezit van drugs of vermoeden van dealen van drugs (vervoeren, kopen,
afleveren, al dan niet gratis verstrekken of verkopen) van drugs in en rond de school op
elk moment wordt onmiddellijk de buurtregisseur ingeschakeld en de drugs in beslag
genomen.
Worden ouders geïnformeerd en de leerling wordt geschorst en kan pas weer
deelnemen aan lessen nadat met leerling, ouders/verzorgers, mentor afspraken op
papier zijn gemaakt en ondertekend. D
Meldt de mentor via de zorg coördinator de leerling aan voor bij de jeugdarts. Ouders
worden door de jeugdarts gewezen op de mogelijkheden voor verslavingszorg.
De leerling wordt bij de zorgcoördinator aangemeld voor de workshop middelengebruik.

•

Afhankelijk van de ernst van de overtreding (o.a. hoeveelheid, herhaling en soort drugs)
volgt schorsing of verwijdering van de school. Er word altijd melding gedaan bij de
politie.

In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd, beslist de afdelingsleider, in
overleg met de directie, over de sanctie.

*schoolactiviteiten: activiteiten anders dan de reguliere lessen, d.w.z. activiteiten die op het
schoolterrein of op een andere locatie worden georganiseerd en activiteiten die binnen of buiten
de lesuren plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn: ouderavond, voorlichtingsavond,
klassenavond, schoolfeest, excursie, schoolreis, diploma-uitreiking en gymnastiekles op locatie.

Andere aspecten (voorlichting, educatie, signaleren): https://www.trimbos.nl/aanbod/helder-opschool/vo

