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Reglement over het gebruik van alcohol, roken en drugs,
leerlingen
"In een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waar iedereen zijn talenten kan
ontdekken en ontwikkelen."
Het. Dr. Nassau College is een gezonde school. Ons uitgangspunt is dat wij niet willen dat leerlingen
roken, alcohol drinken of drugs gebruiken in en rond de school.
Er is veel bekend over de schadelijke effecten van zowel alcohol als tabak. Beide stoffen hebben
grote risico’s voor de gezondheid van mensen en vooral voor jongeren. De overheid heeft bij wet
bepaald dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol en tabak zouden moeten gebruiken.
In dit ‘Reglement alcohol, roken en drugs’, zijn onze regels geformuleerd. Deze regels gelden voor de
dagelijkse gang van zaken op school of voor door de school georganiseerde activiteiten.
In gevallen waarin onderstaande regels niet voorzien, beslist de verantwoordelijke docent of eventueel
de schoolleiding.
Onze regels zijn:
Rookvrije school:
 Alle gebouwen en terreinen van het Dr. Nassau College zijn volledig rookvrij. Dit geldt ook
voor het gebruik van E-sigaretten (vapen).
 Het is niet toegestaan te roken in het zicht van de gebouwen en terreinen van de school. Dit
geldt ook voor het gebruik van E-sigaretten (vapen).

Maatregelen bij het overtreden van deze regels:
 Afhankelijk van de ernst van de overtreding (en bij herhaling) worden ouders geïnformeerd,
komt de overtreding in je dossier en kan de procedure van schorsing en verwijdering in
werking worden gesteld.
Alcohol- en drugsvrije school:
 In en rondom de school heb je geen alcohol en/of drugs bij je
 Je bent tijdens schooltijd niet onder invloed van alcohol en/of drugs
 Handel in alcohol en/of drugs is verboden
Maatregelen bij het overtreden van deze regels
 Bij overtreding van de regels worden de ouders geïnformeerd. De overtreding wordt
opgenomen in je dossier en afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de procedure van
schorsing in werking worden gesteld.
In geval van bezit/gebruik en/of handel in alcohol en drugs:
 Bij overtreding van de regels bij buitenschoolse activiteiten word je naar huis gestuurd. Dat
geldt ook voor excursies in het buitenland.
 Bij bezit, gebruik en/of handel in drugs wordt de politie ingeschakeld.

Als blijkt dat het alcohol- of drugsgebruik te maken heeft met persoonlijke problemen wordt in overleg
met jou, de coördinator leerlingenzaken en je ouders, professionele hulp ingeschakeld.

