diro

5-9-2013 en 19-9-2013

MR

Positief advies 30-10-2013

Bestuur

Vaststelling december 2013

Udens College - alcoholvrije school
Nieuwe wetgeving met ingang van 1 januari 2014 ten aanzien van de leeftijdsgrens voor
alcohol, waaraan we ons als school dienen te houden, vraagt om herziening van onze
gedragsafspraken ten aanzien van het gebruik van alcohol. Jeugdigen onder de 18 jaar
mogen geen alcohol, dus ook geen wijn en bier, meer kopen in winkels, slijterijen en
horecagelegenheden. Ook wordt het in bezit hebben van alcohol op straat strafbaar.
Sinds 1 januari zijn jongeren onder de 16 jaar al strafbaar als ze in de openbare ruimte
alcohol bij zich hebben. Op overtreding van de nieuwe wet staat een boete voor de
jongeren zelf: 45 euro (tot 16 jaar) of 90 euro (tot 18 jaar).
Voorstel: vanaf 1 januari 2014 zijn wij een alcoholvrije school.
Wat betekent dit alcoholvrij in de praktijk?
1. Alcoholvrije feesten
Voor de schoolfeesten gelden de volgende afspraken:
•
de feesten zijn alcoholvrij voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd
•
gebruik van alcoholtesters met als doel om indrinken te voorkomen
(iedereen controleren of steekproefsgewijs)
•
duidelijke regels tegen het meesmokkelen van drank en controle hierop
(kluisjes, kleding)
•
tijdens schoolfeesten drinken personeelsleden (medewerkers) ook geen
alcohol
•
wanneer alcoholgebruik gesignaleerd wordt volgt een blaastest, een
gesprek met ouders en/of een sanctie
2. Buitenschoolse activiteiten alcoholvrij
Onder buitenschoolse activiteiten verstaan we:
•
excursies
•
kampen, buitenschoolse trapactiviteiten, uitwisselingen, buitenlandse
reizen
•
creatieve activiteiten, sportieve activiteiten, diploma-uitreiking
•
alle andere activiteiten die de school organiseert
De criteria hiervoor zijn:
•
de activiteiten zijn alcoholvrij voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd
•
de school stuurt vooraf een email/ brief naar leerlingen en ouders met
(o.a.) de regels en sancties - voor alcoholgebruik tijdens de activiteit, met
name voor de kampen en uitwisselingen is dit belangrijk
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•
•
•
•

er worden afspraken gemaakt met gastgezinnen over de regels t.a.v.
alcohol
er wordt regelmatig gecontroleerd op alcoholgebruik of – bezit
tijdens leerlingactiviteiten drinken personeelsleden niet in het
bijzijn van leerlingen en/of als ze in functie zijn
i.v.m. verantwoordelijkheid en veiligheid blijft er altijd een aantal
personeelsleden volledig alcoholvrij

3. Schoolregels over alcohol
De school heeft een reglement met daarin de volgende afspraken:
•
alcoholgebruik tijdens schooltijd of schoolactiviteiten is verboden
•
alcoholbezit en –handel is verboden
•
de school controleert en handhaaft deze regels
•
overtredingen hebben gevolgen (gesprek of sanctie)
•
de school neemt bij een overtreding contact op met de ouders (gesprek,
ophalen, sanctie)
•
personeelsleden drinken niet in als ze in functie zijn en in aanwezigheid
van leerlingen
4. Communicatie rond het alcoholreglement
Het alcoholbeleid dient voortdurend gecommuniceerd te worden zodat alle
medewerkers, ouders en leerlingen op de hoogte zijn en blijven en alcoholvrij de norm
is en blijft.
De school zorgt voor:
•
zichtbaarheid van en informatie over de regels; zoals op posters,
aankondigingen en op de Website
•
draagvlak voor en bekendheid met de regels onder de personeelsleden
(ook stagiaires), bespreken van het alcoholreglement in
teamvergaderingen
•
bekendheid onder de ouders van de leerlingen van de regels; bv. via een
ouderavond, nieuwsbrief of e-mail (om ervoor te zorgen dat alle ouders
bereikt worden, kan het onderwerp ‘alcohol’ het beste
aan bod komen als onderdeel van een algemene ouderavond)
•
regelmatig informatie herhalen aan ouders, bv. via e-mails/ brieven
voorafgaand aan een activiteit
•
het opnemen van de regels in de schoolgids
5. Alcoholvoorlichting leerlingen
•
de school verzorgt lessen over de voor- en nadelen van alcoholgebruik en
de keuzes die leerlingen kunnen maken
•
de school legt aan de leerlingen uit waarom de school alcoholvrij is
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