
	  

Protocol	  alcohol-‐	  en	  drugsvrije	  school	   	   	  
	  
Het	  Berlage	  lyceum	  wil	  gezond	  gedrag	  en	  een	  verstandige	  leefstijl	  van	  leerlingen	  (en	  
personeel)	  bevorderen.	  Leerlingen	  krijgen	  in	  mentorlessen	  of	  tijdens	  de	  lessen	  biologie	  
uitgebreide	  informatie	  over	  de	  verschillende	  genotmiddelen	  en	  risico’s	  van	  gebruik.	  	  
	  
Regels:	  
	  

1. Het	  in	  bezit	  hebben	  van	  drugs	  en	  alcohol	  is	  voor	  en	  tijdens	  schooltijd	  verboden.	  Dit	  
geldt	  ook	  voor	  door	  school	  georganiseerde	  activiteiten	  zoals	  excursies,	  werkweken,	  
e.d.	  	  	  
	  

2. Het	  gebruik	  van	  alcohol	  in	  het	  schoolgebouw	  of	  in	  de	  directe	  omgeving	  van	  school	  is	  
tijdens	  lessen	  en	  lesdagen	  verboden.	  Aan	  leerlingen	  wordt	  tijdens	  schoolfeesten	  
geen	  alcohol	  verstrekt.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  alle	  andere	  activiteiten	  die	  onder	  
verantwoordelijkheid	  van	  school	  worden	  georganiseerd.	  	  
	  

3. Bij	  het	  vermoeden	  van	  drugsgebruik	  worden	  ouders	  op	  de	  hoogte	  gesteld.	  Bij	  
constateren	  van	  alcoholgebruik	  kan	  een	  blaastest	  afgenomen	  worden.	  Bij	  
schoolfeesten	  kan	  deze	  test	  ook	  steekproefsgewijs	  ingezet	  worden.	  Bij	  een	  positieve	  
test	  worden	  ouders	  verzocht	  hun	  zoon	  of	  dochter	  op	  te	  halen.	  

	  
Sancties:	  
	  

1. Het	  is	  bij	  wet	  verboden	  alcohol	  en	  drugs	  bij	  zich	  te	  hebben.	  Bij	  overtreden	  van	  deze	  
regel	  wordt	  onmiddellijk	  de	  buurtregisseur	  ingeschakeld.	  	  
	  

2. Als	  op	  school	  wordt	  geconstateerd	  dat	  een	  leerling	  alcohol	  of	  drugs	  heeft	  gebruikt,	  
wordt	  een	  disciplinaire	  maatregel	  getroffen	  door	  de	  afdelingsleider.	  Deze	  maatregel	  
zou	  kunnen	  bestaan	  uit	  een	  interne	  schorsing.	  	  

	  
3. Er	  volgt	  altijd	  en	  gesprek	  met	  leerling,	  ouders	  en	  afdelingsleider.	  

	  
4. Daarnaast	  wordt	  voor	  de	  leerling	  een	  afspraak	  gemaakt	  met	  de	  schoolarts	  en/of	  

schoolverpleegkundige	  van	  de	  GGD.	  Indien	  nodig	  wordt	  begeleiding	  van	  de	  Jellinek	  ,	  
instelling	  voor	  verslavingszorg,	  ingeschakeld.	  	  

	  
5. Bij	  herhaling	  wordt	  tot	  externe	  schorsing	  overgegaan	  en	  dient	  de	  leerling	  zich	  te	  

melden	  bij	  de	  schoolarts	  of	  schoolverpleegkundige.	  Het	  inzetten	  van	  de	  procedure	  
tot	  definitieve	  verwijdering	  wordt	  overwogen.	  	  

	  
	  
	  	  


