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Uitgangspunt: regels moeten op een positieve manier bijdrage aan een goede, 
veilige sfeer en een gezond leefklimaat in de school. 
 
Roken 
 
      1.  Roken is in het gebouw en op het terrein van het Stellingwerf College niet toegestaan. 
 Het schoolgebouw is een openbaar gebouw en volgens de wet mag daar niet gerookt worden.  
   
      2.    Leerlingen die zich niet houden aan bovengenoemde regel, worden hier op aangesproken 
 door het personeel. Wanneer er sprake is van een herhaling van de overtreding, wordt er door 
 de afdelingsleiding een passende sanctie toegepast, bij voorbeeld nablijven of het uitvoeren  
             van corveewerkzaamheden. 
 
Alcohol en drugs 
 

1. Het gebruik en/of in het bezit zijn van alcohol of drugs in en rond de school is verboden. 
 

2. Het is verboden tijdens schooluren en door school georganiseerde activiteiten onder invloed 
van alcohol en/of drugs te zijn. 

 
3. Het is verboden om tijdens alle onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerde  

activiteiten alcoholhoudende dranken en/of drugs bij zich te dragen.  
 

4. Op feesten, klassenavonden en andere bijeenkomsten op school wordt geen alcohol 
geschonken aan leerlingen.  

 
5. Tijdens alle activiteiten buiten de school wordt geen alcohol geschonken aan leerlingen onder 

de 18 jaar. 
 

6.  Leerlingen die zich niet houden aan bovengenoemde regels t.a.v. alcohol- en/of drugsgebruik, 
worden hierop aangesproken en naar huis gestuurd. De leerling wordt de volgende schooldag 
met ouders/verzorgers op school verwacht om gehoord te worden door een lid van de 
schoolleiding. Indien nodig kan VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) worden ingeschakeld 
voor een hulpprogramma. 

 
7.  Wanneer de overtreding plaatsvindt tijdens een buitenschoolse activiteit volgt bovendien 

uitsluiting van deelname aan de activiteit of een eerstvolgende activiteit.  
 

8.  Bij vermoeden van (regelmatig) gebruik van alcohol en/of drugs  door een leerling buiten 
schooltijd wordt door de mentor een gesprek aangegaan met de leerling. Het reglement wordt 
aan de leerling duidelijk gemaakt. Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek wordt de 
leerling een hulpprogramma aangeboden door VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) en 
worden ouders geïnformeerd. 

 
9.  Als nadien het vermoeden van gebruik van alcohol en/of drugs blijft bestaan en/of het  

             aangeboden hulpprogramma door de leerling wordt afgewezen, zal worden gekeken of  
             hierdoor de leerling in zijn of haar functioneren ernstig wordt belemmerd. Indien ernstige  
             belemmeringen worden geconstateerd kan de directie besluiten tot het nemen van  
             maatregelen. 
 

10. Wanneer er sprake is van handel (dealen) in drugs wordt de politie ingeschakeld. Afhankelijk 
van de ernst van de overtreding en het feit dat er al dan niet sprake is van herhaling, kan 
worden overgegaan tot sancties oplopend van schorsing tot verwijdering. 

 Alvorens tot dergelijke maatregelen over te gaan, wordt de leerling en indien hij/zij minderjarig 
 is, in aanwezigheid van de ouders gehoord door de afdelingsleider en de directeur-bestuurder. 
 
 


