Regels
Het in bezit hebben en gebruiken van alcohol en drugs is voor en tijdens schooltijd verboden.
Dit geldt ook voor uitwisselingen en activiteiten tijdens uitwisselingsweken.
-Bij het vermoeden van het overtreden van deze regels tijdens de internationaliseringsactiviteiten kan er
een blaastest worden afgenomen. Bij weigering van de test wordt contact opgenomen met de ouders, en
de leerling wordt de deelname tot de internationaliseringsactiviteit ontzegd.

-

-

Overtreding
Tijdens de uitwisselingsactiviteiten:
Leerlingen, bij wie wordt geconstateerd dat zij alcohol hebben gedronken/ drugs hebben gebruikt,
worden uit het programma gehaald. De ouders worden hiervan in kennis gesteld en dienen hun
zoon/dochter persoonlijk op te halen.
Bij overtreding van de regel in het buitenland worden de ouders in kennis gesteld en daarna wordt
de leerling onmiddellijk teruggestuurd naar Nederland op kosten van de ouders.
Sancties
- Indien een leerling alcohol of drugs heeft gebruikt, wordt een disciplinaire maatregel getroffen door de
afdelingsdirecteur.
- Er volgt een gesprek met ouders, docent en leerling.
- De leerling krijgt een schorsing voor het uitwisselingsprogramma en volgt weer reguliere lessen.
- Zijn/ haar verplichtingen als host voor de leerling uit het buitenland blijven ongewijzigd.
- Een leerling ontvangt geen certificaat

Handhaving van de regels op bijeenkomsten buiten het Udens College
Wanneer er leerlingen/ ouders op eigen initiatief een gezamenlijke weekend- of avondactiviteit organiseren
in aanwezigheid van buitenlandse leerlingen, zijn de betreffende ouders medeverantwoordelijk voor de
handhaving van het 0% alcohol-/ drugsbeleid.
Wanneer de activiteiten in de horeca gehouden worden, moet het horecapersoneel er door de ouders/
verzorgers/organisatoren van op de hoogte worden gebracht dat gebruik van alcohol en drugs voor
leerlingen verboden is. Het toezicht op het naleven van het alcoholverbod is een gemeenschappelijke taak
van het horecapersoneel en ouders/ verzorgers/ organisatoren.
- Het personeel van de school heeft een voorbeeldfunctie en drinkt in aanwezigheid van leerlingen geen
alcohol op school, voor en tijdens internationaliserings- en buitenschoolse activiteiten (uitwisselingen
inbegrepen).

Rules
The possession and use of alcohol and drugs is prohibited during school hours. This
also applies to exchanges and exchange activities during exchange weeks.

- A breathalyser test can be taken when suspected of violating these rules during the internationalization
activities. Refusal of the test will result in contacting the parents, and the student will be denied further
participation in the international activity.
Offense
During the exchange activities:
- Pupils, who are found to have been drinking alcohol/ using drugs, will be excluded from the program.
Parents will be informed accordingly and must pick up their son / daughter personally.
- Violation of the rule abroad: parents will be informed and the student will immediately be sent back to the
Netherlands at the expense of the parents.
-The student will not receive a certificate.

Sanctions
- If a student has used alcohol or drugs, a disciplinary measure will be taken by the sector director.
- A meeting with parents, teachers and pupils will follow.
- The student will receive a suspension from the exchange program and follows regular classes.
- His / her obligations as a host for the student from abroad will remain unchanged.
Enforcement of the rules on meetings outside the Udens College
When students/ parents organize a joint weekend or evening activity in the presence of foreign students at
their own initiative, the parents are also responsible for maintaining the 0% alcohol / drugs rule. When the
activities are held at a public place, the local staff should be informed by the parents / guardians / organizers
that the use of alcohol and drugs is prohibited for students.
The monitoring of the alcohol ban is a common responsibility of the local staff and parents / guardians /
organizers.
- School staff should set an example and should consequently drink no alcohol in the presence of students
before and during internationalization and extracurricular activities (exchanges included).

PARENT / CHILD / SCHOOL 0% DRUGS AND ALCOHOL CONTRACT
(Student name) ____________________________________________- Klas __________
The purpose of this contract is for us to agree on rules* pertaining on drug and alcohol behaviour. Het
doel van dit contract is het eens te zijn over het 0% drugs en alcoholbeleid (z.o.z.).

I, _____________ agree to the statements below: (student initials each line). Ik,___stem
in met onderstaande verklaringen.

I, _____________ know that it is illegal for me to drink alcoholic beverages before I am 18 years old. Ik,
___weet dat het illegaal is om alcoholische drank te consumeren voordat ik 18 jaar oud ben.

I, _____________ will not drink any alcoholic beverage - for example, beer wine, hard liquor - or drinks
containing or made from alcohol during school/ exchange activities.

Ik ___zal geen alcoholhoudende drank - bijvoorbeeld, bier, wijn, sterke drank - of drank die geheel of gedeeltelijk
gemaakt is van alcohol consumeren tijdens de school / uitwisselingsactiviteiten.

I, _____________ will not use any kind of drugs during school/ exchange activities.

Ik ___ zal geen drugs van welke soort dan ook consumeren tijdens de school/ uitwisselingsactiviteiten.

I, _____________ will never accept a ride with anyone who appears to be under, or is actually under the
influence of alcohol or drugs. Instead, I will stay where I am and call for a ride home.

Ik, ___ zal nooit meerijden met iemand die onder invloed is van alcohol of drugs. In plaats daarvan zal ik blijven waar ik
ben en bellen om opgehaald te worden.

I, _____________ will never “hang out” with others while they are using alcohol or drugs during school/
exchange activities
Ik ___ mijd anderen die alcohol- of drugs consumeren tijdens de school/ uitwisselingsactiviteiten.

I, _____________ will never help someone buy or sell drugs or alcohol. Ik
___ zal nooit iemand helpen bij het kopen of verkopen van drugs of alcohol.

By signing below, __________________ agrees on the rules* and pledges to remain alcohol and drug free.
Door ondertekening verklaart___ het eens te zijn met de regels * en stemt toe deze na te leven.

Date:____-____- 201_
Signature
Student:____________________________________________________
We, ____________ ____________ agree on these rules and on 0% alcohol and we fully agree that if these
rules are not complied, sanctions will follow including being sent home early (should this situation arise) and
I/we will cover the costs of the ticket and any other transport necessary.
Wij,___stemmen in met de naleving van deze 0% alcohol en drugs regels. Wanneer de regels niet worden nageleefd
gaan wij akkoord met de sancties, waaronder het vroegtijdig naar huis gestuurd worden (mocht deze situatie zich
voordoen) en het voldoen van de extra kosten die dat met zich meebrengt.

Signature Parent/ Guardian 1:

(Parent/ Guardian 2):

