Alcohol- en Drugsprotocol Wolfert Tweetalig
september 2019
Uitgangspunt van het schoolbeleid
Wolfert Tweetalig wil een veilige plaats bieden aan leerlingen, hun ouders, docenten en alle overige
bij de school betrokken medewerkers en vrijwilligers. Dit protocol heeft tot doel die veiligheid, en
dan met name gericht op gezondheid, welzijn en bescherming, te verwoorden en te waarborgen.
Wolfert Tweetalig vindt het belangrijk leerlingen zich ervan bewust te maken dat een actief en
gezond leven en een gezonde leefomgeving bijdragen aan betere schoolprestaties, een grotere
weerbaarheid en een hoger welzijn en dat ze hun een betere basis bieden voor verdere
ontwikkeling. Daarbij past middelengebruik nadrukkelijk niet.
Alcohol-, tabak- en drugsgebruik kunnen leiden tot gezondheidsrisico’s en -schade, verslechtering
van de sfeer op en rond de school en in de verhoudingen tussen leerlingen onderling en met
medewerkers. In situaties waarin er op enigerlei wijze problemen ontstaan voor zowel leerlingen als
personeel, zal de school er naar vermogen alles aan doen om steun en hulp te bieden. Hierbij wordt
gerekend op de inzet en medewerking van de leerlingen zelf en hun ouders/verzorgers. Uiteraard
kunnen er situaties ontstaan, die de mogelijkheden van de school te boven gaan. In dat geval zal
uitsluiting van een leerling een uiterste middel zijn.
Dit protocol is geschreven met het welzijn van de betreffende persoon als middelpunt, echter
Wolfert Tweetalig is een onderwijsinstelling en geen gezondheidsinstelling en zal altijd uit die
hoedanigheid handelen. Het beleid van de school wordt onder de aandacht gebracht van leerlingen
en hun ouders. Dit gebeurt onder meer door voorlichting tijdens ouderavonden, in mentorlessen en
door publicatie van het protocol, alles in samenwerking met de Gezonde School en Genotmiddelen
(DGSG).
A.
1.

Begripsbepaling
Roken:

2.
3.

Alcohol:
Cannabis:

4.

Energiedrank:

5.

Andere drugs:

6.

Medicijnen:

7.

Dealen:

het gebruik van alle soorten middelen door inhaleren zoals sigaretten
en shag of in de vorm van een waterpijp.
alle dranken waarin alcohol is verwerkt.
alle producten waarin THC en/of CBD voorkomt. Een voorbeeld
product is een joint.
alle dranken met toegevoegde cafeïne en/of taurine en/of
glucuronolacton met veel calorieën door aanwezige suikers, dit geeft
tijdelijk een oppeppende werking en een verhoogd gevoel van
energie. Voorbeelden: Red Bull, Bullit, Monster en Burn.
alle stoffen genoemd in lijst I en lijst II van de Opiumwet. Ook het
gebruik van niet voorgeschreven medicijnen valt hieronder.
alle geneesmiddelen van chemische, plantaardige of dierlijke
oorsprong al dan niet op recept verkregen.
het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, vervoeren,
betrokken zijn bij of al dan niet gratis verstrekken van alle middelen
zoals hierboven genoemd.
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8.

Mobiele telefoon:

9.

School:

B.
1.

Regels
Roken:
a. Het is niet toegestaan om in het bijzijn van of door leerlingen in en om de school te
roken. Wolfert Tweetalig heeft een rookvrij schoolplein en een rookvrije omgeving
rondom de school, inclusief de bushaltes in de buurt van de school.
b. Het schoolpersoneel is bewust van zijn voorbeeldfunctie. Roken is daarom alleen
toegestaan buiten het zicht van de leerlingen.

2.

Alcohol:
a. Het is voor alle partijen niet toegestaan om in en om de school (zie A.9.) alcohol in bezit
te hebben, alcohol te nuttigen of onder invloed van alcohol te zijn.
b. Personeelsbijeenkomsten die een gezelligheids karakter dragen, kunnen een
uitzondering vormen op B.2.a. Hierbij is het schoolpersoneel zich te allen tijde bewust
van en gedraagt zich naar zijn voorbeeldfunctie.

3.

Cannabis:
a. Het is voor alle partijen niet toegestaan om in en om de school (zie A.9.) cannabis in
bezit te hebben, te nuttigen of onder de invloed te zijn van cannabis in welke vorm dan
ook.

4.

Energiedrank:
a. Het is voor alle partijen niet toegestaan om in en om de school (A.9.) energiedrank in
bezit te hebben, te nuttigen of onder de invloed ervan te zijn. Onderzoek laat zien dat
energiedranken geen plaats op of toegevoegde waarde voor school hebben.

5.

Andere drugs:
a. Het in bezit hebben, verhandelen of gebruiken van hier niet met name genoemde
wettelijk verboden stoffen, is in en om de school (zie A.9.) niet toegestaan.
b. In en om de school (zie A.9.) is men niet onder invloed van drugs. Wanneer iemand
drugs heeft gebruikt kan hij niet goed leren of werken.

6.

hieronder verstaan wij met name het fysieke apparaat en het gebruik
hiervan en eventueel interacterende apparaten zoals smartwatches,
fitbits, google glass, etc.
alle gebouwen, terreinen, waaronder het sportterrein, binnen de
buitenste hekken, alsmede de afstand van tweehonderd meter vanaf
de hekken daarbuiten. Indien men zich buiten de school bevindt in het
kader van een schoolactiviteit geldt dit protocol voor het gehele
activiteitsgebied.

Medicijnen:
a. Medicatie heeft effect op het lichamelijk of geestelijke gestel van de persoon. Dit kan
risico’s met zich meebrengen bij het uitvoeren van bepaalde taken en werkzaamheden.
Om die reden moet de mentor op de hoogte zijn gebracht door ouders van het gebruik
van voorgeschreven medicatie van hun kind.
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7.

Dealen:
a. Onder geen enkel beding is het toegestaan om in en om de school, zoals beschreven
onder A.9., te dealen.

8.

Mobiele telefoons:
a. In en om de school is het gebruik van de mobiele telefoon toegestaan mits dit geen
overlast veroorzaakt en de privacy niet geschonden wordt.
b. Tijdens de les en andere schoolactiviteiten mogen de leerlingen hun mobiele telefoon
uitsluitend op verzoek van de docent gebruiken.

C.
1.

Situaties
Wanneer er een duidelijk vermoeden bestaat of bewezen is dat iemand één of meerdere van
de bij B. genoemde regels overtreedt, wordt hij hierop aangesproken en volgt er één of
meerdere sancties en begeleiding. Hier wordt altijd een notitie in Magister over gemaakt. Zie
E.1.
Wanneer er bewezen is, of met zekerheid kan worden aangenomen dat, iemand zich
schuldig maakt aan het dealen op of bij school is het mogelijk dat deze persoon onmiddellijk
van school wordt verwijderd. Hierbij zal gehandeld worden vanuit de afspraken vastgelegd in
het Convenant Veiligheid en zullen de normale procedures (bevoegd gezag, inspectie VO,
leerplichtambtenaar) worden gevolgd.

2.

D.
Sancties
Overtreding van de regels zoals genoemd bij B. heeft altijd een gevolg. Afhankelijk van de aard van
de overtreding wordt er een of meerdere van de hieronder genoemde sancties opgelegd:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Werkstraf:

het verplicht uitvoeren van een taak zoals bv. het overschrijven van de
schoolregels.
Alternatieve straf:
het schrijven van een verslag en/of geven van een presentatie over
het onderwerp waarvoor de sanctie is opgelegd.
Wegsturen activiteit: het informeren van ouder(s)/verzorger(s) over de overtreding en het
vervolgens naar huis sturen van het kind. De eventueel bijkomende
kosten worden op de ouder(s)/verzorger(s) verhaald.
Uitsluiten activiteit:
het niet aanwezig mogen zijn of deelnemen aan een (buiten)schoolse
activiteit of activiteiten.
Corvee:
het verplicht verrichten van onbetaalde arbeid voor algemeen nut
binnen de school en de omgeving van de school.
Blokrooster:
voor en na schooltijd extra tijd op school blijven onder
verantwoordelijkheid van de teamleider.
Schorsen:
de leerling wordt minstens één tot maximaal vijf schooldagen van
school verwijderd. In dit geval wordt vanuit de afspraken, vastgelegd
in het Convenant Veiligheid, gehandeld en zullen de normale
procedures (bevoegd Gezag, inspectie VO, leerplichtambtenaar)
worden gevolgd. Er wordt zorg gedragen voor een schriftelijke
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8.

Verwijdering:

9.

Inschakelen politie:

10.

Inbeslagname:

verslaglegging, voor goede communicatie met de betrokkenen en
voor een mogelijkheid tot beroep.
het permanent verwijderen van de leerling van school. Dit is in geval
van situatie C.2 of een laatste sanctie in geval van dat alle andere
sancties geen effect hebben gehad. In dit geval wordt vanuit de
afspraken, vastgelegd in het Convenant Veiligheid, gehandeld en
zullen de normale procedures (bevoegd Gezag, inspectie VO,
leerplichtambtenaar) worden gevolgd. Er wordt zorg gedragen voor
een schriftelijke verslaglegging, voor goede communicatie met de
betrokkenen en voor een mogelijkheid tot beroep.
indien het overtreden van de regels zoals genoemd bij B ook
een wettelijke overtreding betreft, schakelt de school altijd de politie in.
Eventuele justitiële gevolgen staan los van de sancties die de school
zal opleggen.
na een waarschuwing kan het personeel van de school overgaan tot
een al dan niet tijdelijke inbeslagname van het voorwerp en eventueel
een additionele passende sanctie, onder verantwoordelijkheid van de
teamleider.

E.
Signaleren en begeleiden
Naast de sanctie (D) die volgt op een overtreding van de regels (B), is er ook een of meerdere van
het hieronder genoemde hulpaanbod mogelijk in de vorm van interne begeleiding en/of
doorverwijzing. De mentor, counselors en teamleider spelen hierbij als team een belangrijke rol.
1.

Hoe te handelen:

2.

Signaleren:

3.

Ouders inlichten:

4.

Begeleiding:

een personeelslid van de school die iets signaleert, meldt dit direct
aan de mentor van de betreffende leerling. De mentor maakt hier altijd
een notitie over aan in Magister. De mentor stelt de counselors en
teamleider op de hoogte en spreekt af wie de betrokkenen benadert.
De teamleider is ten allen tijde eindverantwoordelijk voor de
vastlegging van de voorgevallen situatie, de ondernomen stappen, de
opgelegde sanctie en de terugkoppeling naar de signalerende
persoon.
het voltallige personeel van Wolfert Tweetalig is op de hoogte van de
geldende regels binnen de school en is bekwaam om deze toe te
passen en daarmee het signaleren van overtredingen. Voor specifieke
gevallen zijn er signaleringslijsten beschikbaar via de counselors.
ouders/verzorgers worden altijd in een vroeg stadium ingelicht, tenzij
er, uitsluitend na akkoord van de teamleider, zwaarwegende redenen
zijn om dit niet te doen.
daartoe geschoold personeel en de counselors kunnen leerlingen
begeleiden en beschikken over namen van externe contactpersonen
en instellingen die zij kunnen consulteren of waarmee kan worden
samengewerkt.
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5.

Doorverwijzen:

indien de begeleiding niet binnen de school kan plaatsvinden,
zal een leerling worden ingebracht in het zorg- en adviesteam (ZAT).
De teamleider en counselors maken deel uit van dit team. Het team
stelt een een passend advies tot doorverwijzing samen.

F.
Controle en opsporing
Voor het toezicht op naleving van het beleid wordt van alle personeelsleden verwacht dat zij
melding maken van eventuele onregelmatigheden. Zie ook E.1.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

De school, zoals beschreven onder A.9., betreft privéterrein. Hierdoor heeft de schoolleiding
of diens vertegenwoordiger het recht om ongewenste personen de toegang tot de school en
alle bijbehorende terreinen te ontzeggen.
Toezicht op de naleving van het beleid zal worden uitgevoerd op het gebied dat is
omschreven onder A.9.
De school behoudt zich het recht om regelmatig de kluisjes te controleren al dan niet in
samenwerking met de politie.
Bij schoolfeesten wordt er actief gecontroleerd op het bezit of gebruik van drugs, alcohol
en indrinken.
Bij een vermoeden dat een leerling onder invloed is van alcohol of drugs, wordt hem de
toegang geweigerd en worden ouders ingelicht. In geval van een vermoeden van
alcoholgebruik, wordt een blaastest afgenomen.
Er bestaat een goede samenwerking met politie, zij surveilleren regelmatig in uniform en in
burger rond de school.
De school mag een leerling nooit fouilleren, dit is alleen voorbehouden aan hen die uit
hoofde van hun beroep onder bepaalde voorwaarden bevoegd zijn zoals een politieagent.
Voor fouillering tijdens examens, zie het Examenreglement.
Procedure bij het in beslag nemen van ongewenste of wettelijk verboden middelen door de
school:
a. Inbeslagneming mag alleen maar bij aanhouding op heterdaad van spullen die de
verdachte bij zich heeft. Dit is geen toestemming om te fouilleren.
b. De inbeslagneming of de overhandiging gebeurt in het bijzijn van een meerderjarige
getuige.
c. De schoolleiding is verplicht om de wettelijk verboden middelen zo spoedig mogelijk te
overhandigen aan de politie.

G.
Beroepsmogelijkheden
De betrokken leerling en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) kunnen in beroep gaan tegen de
strafmaatregel zoals vermeld onder D.7. en D.8. bij een door het bevoegd gezag van de school te
benoemen arbiter of arbitragecommissie.
H.
Deskundigheid
Het voltallige personeel van Wolfert Tweetalig heeft een basistraining signaleren gevolgd. Ieder
schooljaar wordt een basistraining aangeboden voor nieuw personeel en voor personeelsleden die
herhaling wensen. Conciërges krijgen hierop een aanvulling toegespitst op hun taken.
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Deze trainingen evenals de trainingen omtrent signaleren en begeleiden en de training aan
docenten voor het geven van e-learning lessen aan leerlingen worden afgenomen door Youz.
1.

2.

3.

I.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Van het voltallige personeel wordt verwacht dat zij kennis beschikken over:
a. De meest gebruikte middelen (soort middel, effecten).
b. Het gebruik door jongeren (fasen van gebruik, experimenteren, verslaving).
Van docenten wordt verwacht dat zij kennis en vaardigheid beschikken over:
a. Voorlichting geven aan jongeren (individueel, groepsverband, werkvormen).
b. Het signaleren en bespreekbaar maken.
Van conciërges wordt verwacht dat zij kennis beschikken over:
a. De meest gebruikte middelen (soort middel, effecten).
b. Het gebruik door jongeren (fasen van gebruik, experimenteren, verslaving).
c. Het signaleren.
d. De wettelijke procedures rond controle en opsporing.
Voorlichting en educatie
In schooljaar 2017-2018 hebben alle leerlingen en hun ouders voorlichting gekregen van
medewerkers van Youz over de Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG). Deze
voorlichtingen waren verschillend van aard omdat zij in sommige gevallen juist het
tegenovergestelde effect kunnen hebben.
In schooljaar 2017-2018 hebben alle personeelsleden van Wolfert Tweetalig een
basistraining gevolgd om middelengebruik te herkennen en problemen bij leerlingen te
signaleren.
In maart 2018 vond een bijeenkomst voor ouders op school plaats waarin ouders informatie
kregen over verschillende middelen en tips voor omgaan met deze thema's in de opvoeding.
Deze bijeenkomst werd gegeven door een preventiemedewerker van Youz.
In schooljaar 2018-2019 zal de voorlichting ook vakoverstijgend worden aangeboden. Een
belangrijk doel van voorlichting voor leerlingen is het leren nadenken over de keuzes die zij
als puber kunnen maken. Denk hierbij aan weerbaarheid, groepsdwang, de heersende
cultuur etc.
In schooljaar 2018-2019 krijgen leerlingen in de onderbouw lessen over alcohol en tabak
door middel van een e-learning lesprogramma. Met als doel het vergroten van kennis,
bewustwording en weerbaarheid. Docenten krijgen een training van Youz om deze lessen te
kunnen geven.
Youz houdt de school regelmatig op de hoogte van geschikt voorlichtingsmateriaal zoals:
Denk na joh!
Signalen gameverslaving
Het personeel neemt deel aan vervolgtrainingen.

Bijlage
I
Gedragscode internationale activiteiten
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Bijlage I

Gedragscode internationale activiteiten
Naam leerling:
Ik ga akkoord met de volgende verantwoordelijkheden:
Voor de leerling:
1.
3.
4.
5.
6.
7.

Ik

zal altijd een docent toestemming vragen om de groep te verlaten, ongeacht de reden;
Ik volg altijd de aanwijzingen en instructies van de docent op;
Ik zal nooit alleen op pad gaan;
Ik zal altijd beleefd zijn, respect tonen en vriendelijk zijn tegen mijn medeleerlingen,
docenten en de lokale bevolking;
Ik zal me houden aan de regels van het gastenverblijf, het dorp en andere plaatsen die we
bezoeken;
9. Ik zal me veilig en verantwoordelijk gedragen;
10. Ik zal de avondklok in acht nemen;
11. Ik zal op tijd bij de verzamelplaatsen zijn;
12. Ik zal de school te allen tijde representeren;
13. Ik zal mijn afval in de prullenbak gooien en mijn omgeving schoon en netjes achterlaten;
15. Ik zal op mijn spullen letten en er verantwoordelijkheid voor dragen;
16. Ik zal niet roken, geen alcohol drinken en ook geen drugs gebruiken;
17. Ik zal mijn docenten informeren als er iets is of als ik me niet goed voel;
18. Ik zal veel plezier hebben!
Voor ouder(s)/verzorger(s):
1. Ik begrijp dat, indien mijn kind wegens het breken van bovenstaande regels naar huis gestuurd
wordt tijdens de internationale activiteit, ik de bijkomende (reis)kosten betaal en dat ik mijn kind
ophaal van het betreffende vliegveld.
Handtekening leerling: ________________________________________
Handtekening ouder/verzorger: _________________________________
Datum: _________ / ___________ / __________
Plaats: _________________________________________________
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