Rook-, alcohol- en drugsbeleid
Vanzelfsprekend is het ons bekend dat roken, alcohol en drugs slecht is voor de gezondheid.
Door het opstellen van een rook-, alcohol- en drugsbeleid willen we met elkaar duidelijke afspraken
maken omtrent het roken en het gebruik van alcohol en drugs voor leerlingen, ouders en personeel.
Het schoolgebouw en het schoolplein is geheel rookvrij. Leerlingen, personeel en bezoekers van de
school worden hierop door een ieder aangesproken als dit verbod wordt overtreden.
Voor leerlingen:
Er is geen toestemming voor de leerlingen om op school te roken en/of alcohol te nuttigen, ook niet
tijdens uitstapjes, als schoolreisje, kamp en andere evenementen.
Indien leerlingen toch roken of alcohol drinken worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht door
de groepsleerkracht. Ook zal eventueel de sigaretten-, alcohol- en/of drugs ingenomen worden.
Ouders/verzorgers kunnen deze artikelen weer op komen halen indien gewenst.
Voor Ouders:
Er is geen toestemming voor ouders/ verzorgers om te roken-, alcohol- en/of drugs te nuttigen,
wanneer zij hun kind komen brengen of ophalen.
Ook tijdens ouderavonden en andere evenmenten op school, waarbij leerlingen aanwezig zijn, mag er
niet gerookt, gedronken of drugs genuttigd worden.
Voor personeel:
Het rokend personeel rookt op de vaste rookplek, dit is bij de nooduitgang aan de zijkant van het
gebouw (kant van het looppad uit het zicht van leerlingen), bij de andere uitgangen wordt niet
gerookt.
Er wordt voor schooltijd tot uiterlijk 8.15 uur gerookt, daarna zijn de collega’s in de school beschikbaar
voor briefing / overleg en voorbereiding. Na schooltijd geldt 14.30 uur.
In de pauzes mag er worden gerookt op de afgesproken plaats. Tussen de lessen door wordt er geen
toestemming gegeven om pauze te nemen om te roken.
Tijdens evenementen als schoolreisje mag er niet gerookt worden, bij een schoolkamp wordt erbij de
locatie gekeken, waar er uit het zicht van de leerlingen gerookt kan worden.
Daarnaast wordt het de rokende personeelsleden meegegeven dat ze een voorbeeldfunctie hebben
voor alle leerlingen en zich hier bewust van moeten zijn.
Alcohol wordt tijdens schooltijd niet genuttigd. Na schooltijd geldt dat bij een borrel of afscheid van
een collega in beperkte mate alcohol wordt geschonken.
Handhaving:
De personeelsleden wordt gevraagd elkaar aan te spreken op hun rook- en alcohol gebruik.
Mocht er geen gehoor aangegeven worden, kan dit gemeld worden bij de teamleider of directie.
Daarnaast zal er elk jaar in de schoolgids en in de nieuwsbrief erop worden geattendeerd wat het
rook-, alcohol- en drugsbeleid van Olivijn is, om zo ouders en personeels leden op de hoogte te
stellen.

