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Reglement over het gebruik van alcohol, roken en drugs
"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 en drugs gebruiken in en rond de school. Het personeel van het Dr. Nassau
College heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Voor alle medewerkers geldt dat zij zich houden aan de
afspraken en bewust zijn van hun professionele en pedagogische rol. De regels die wij voor leerlingen
stellen, hebben ook betekenis voor ons.
Alcohol
 Personeel heeft een voorbeeldrol op het gebied van alcohol en drinkt niet tijdens de werktijd.
 Personeel is niet onder invloed van alcohol tijdens werktijd.
 Onder werktijd wordt in dit verband verstaan de tijd dat er contact is met leerlingen, ouders of
anderen vanuit de professionele rol.

Roken en drugs
 Personeel heeft een voorbeeldrol op het gebied van roken en het gebruik van drugs en laat dit
in woord en gedrag zien.
 Personeel van de school rookt niet in de gebouwen en op de terreinen van het Dr. Nassau
College of in het zicht van de gebouwen en terreinen van de school.
 Personeel is niet onder invloed van enige vorm van drugs tijdens werktijd.

