
Genotmiddelen/ verslavingsreglement  
 

Dit reglement dient een integraal onderdeel te zijn van het bestaande 
schoolreglement. 

 

A Uitgangspunten 
 
Bij de formulering van de regels zijn wij van de volgende uitgangspunten 
uitgegaan: 
 

1. De regels zijn niet in strijd met de Nederlandse wetgeving. 
2. De regels gelden voor iedereen die aan de school verbonden is. 
3. Het resultaat van de herziene regels sluit zo dicht mogelijk aan bij de 

huidige uitgangspunten en handelswijze. 
4. De regels zijn zo duidelijk beschreven, dat iedereen ze kan begrijpen. 
5. Sommige regels zijn opgesteld in het kader van Gezonde School. 
6. Dit concept zal ook voorgelegd worden aan andere Singelland vestigingen. 

 
Het vervolg van dit stuk kan getoetst worden aan deze uitgangspunten. 

B DE BEGRIPPEN 
 

1. Genotmiddelen 
Hieronder verstaan we tabak, alcohol, cannabis (hasj en marihuana), 
andere drugs en stoffen die het functioneren op school beïnvloeden.  

 
2. De school 
Onder het begrip school wordt verstaan; de gebouwen, terreinen en 
situaties die vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. 

 
3. Dealen 
Hieronder wordt naast het handelen, kopen en verkopen ook gedacht aan 
die situaties, waarbij een leerling of medewerker genoemde 
genotmiddelen verschaft dan wel bemiddelt of anderszins betrokken is bij 
de verspreiding ervan. 

 
4. Gamen 
Onder gamen valt het spelen van spelletjes op een PC, device of console 
(zowel online als offline). 

C REGLEMENTERING 
 
Dit reglement geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor onderwijzend 
personeel, onderwijsondersteunend personeel en voor directieleden. 

 

1.   Tabaksgebruik 
Het schoolgebouw  is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daar 
niet   worden gerookt. 
Per 1 januari 2019 is Singelland Burgum een rookvrije school. Roken is 
daarom op het gehele schoolterrein verboden. Ook zogenoemde 



E-sigaretten worden niet getolereerd. Personeel dient buiten het terrein te 
roken. Om te voorkomen dat leerlingen gaan roken, is het niet wenselijk in 
de buurt van de school te roken. Aangezien roken op de openbare weg 
wettelijk niet verboden is, is aanspreken en vriendelijke verzoeken buiten 
het gezichtsveld van de school te gaan staan, het enige middel dat kan 
worden ingezet.  

2     Alcoholgebruik 
Omdat alcohol belemmerend werkt bij het werk en leren, wordt op school 
geen alcoholhoudende drank gebruikt. Dit houdt uiteraard ook in, dat men 
niet onder invloed van alcohol is op school. Ook in het bezit hebben of 
verhandelen van alcoholische dranken op school is niet toegestaan. 
Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan personen 
onder de 18 jaar. Daarom worden er bij activiteiten georganiseerd door de 
school geen alcoholhoudende dranken geschonken. In geen geval kan van 
deze regel worden afgeweken. 

3     Gebruik van Cannabis en andere drugs  
Omdat ook het gebruik van dergelijke middelen niet passen in de 
onderwijssituatie, is het op school niet toegestaan bovengenoemde 
middelen in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen (dealen). Dit 
houdt uiteraard in, dat men niet onder invloed mag zijn van dergelijke 
genotsmiddelen. 

4     Gokken 
Gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook, is verboden in school 
en op het schoolterrein. Gokken bij activiteiten die onder de 
verantwoordelijkheid van de school vallen, is in principe verboden. De 
directie kan een uitzondering maken voor het organiseren van kansspelen 
waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. 

 
In bepaalde andere gevallen kan de directie besluiten van de hierboven 
genoemde afspraken af te wijken of afspraken aan te vullen. 

5      Gamen  
Gamen tijdens de les is zonder toestemming van de docent verboden.  
De iPad is in principe voor schooltaken, zoals is vastgelegd in het contract 
dat is getekend door de ouders bij uitgifte. 

 

D MAATREGELEN BIJ OVERTREDING DOOR 
LEERLINGEN 
 
Bij overtreding van dit reglement wordt de betrokkene erop aangesproken en 
wordt afhankelijk van de situatie  de locatiedirecteur, teamleider, 
leerjaarcoördinator en/of de mentor op de hoogte gesteld. Voor het hierboven 
genoemde punt C5 geldt het reglement misbruik mobiele devices. 
 
Te nemen sancties zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding van het 
reglement. 
 
1 Roken 
a. Bij geconstateerd roken op school (rookvrij schoolterrein) wordt de leerling 



verzocht direct het genotmiddel te verwijderen, worden ouders/verzorgers 
ingelicht door de mentor en krijgt de leerling een aantekening (notitie) in 
Magister.  
b. Mocht een leerling toestemming van ouders/verzorgers hebben om te roken, 
dan nog is het verboden om te roken op school en wordt de leerling verzocht het 
genotmiddel te verwijderen. Dit in het kader van Gezonde School en een rookvrij 
schoolterrein.  
c. Bij volgende overtredingen zullen er maatregelen worden genomen. 
 
2 Alcohol / Drugs 
a. Bij geconstateerd gebruik van alcohol en/of andere drugs worden de ouders 
ingelicht en verzocht de leerlingen van school op te halen; onder invloed kun je 
geen lessen bijwonen. 
b. Bij geconstateerd gebruik van alcohol en/of andere drugs wordt de leerling de 
dag volgend op het vergrijp intern geschorst. De leerling is dan van 8.00 tot 16.00 
uur op school. 
c. Met de leerling wordt door de mentor en de teamleider en/ of de 
locatiedirecteur een gesprek gevoerd. In dit gesprek worden het functioneren en 
de mogelijke oorzaken aan de orde gesteld. De ouders worden ingelicht, tenzij er 
zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. 
d. Indien nodig wordt er contact gezocht met Verslavingszorg Noord-Nederland 
(VNN). 
 
3 Drugs 
Bij geconstateerd dealen op school worden de ouders en de politie ingelicht. 
Mocht de situatie invloed hebben op het veiligheidsgevoel van de bij school 
betrokken personen, dan kan verwijdering in overweging worden genomen.  
 
4 Gokken 
Bij overtreding zullen, afhankelijk van de ernst van de situatie, maatregelen 
genomen worden. 
 
5 Gamen  
Bij overtreding treedt het reglement misbruik mobiele devices in werking.  
Zodra het personeel vermoedt dat een leerling gameverslaafd is en dit ten koste 
gaat van de prestaties en het welbevinden van de leerling, heeft de 
docent/mentor toestemming om de ouders/verzorgers van de leerling in te 
lichten. De ondersteuningscoördinator wordt ook op de hoogte gesteld. 
Eventueel kan in samenwerking met school naar oplossingen worden gekeken. 
 
Noot 
Zet de leerling in D1 t/m D5 genoemde gedrag voort, dan kan schorsing van 
één of meerdere dagen opgelegd worden. Dit kan leiden tot een definitieve 
verwijdering van de school. 
 

MAATREGELEN BIJ OVERTREDING DOOR MEDEWERKERS 
 
Betreft het onder punt D genoemde misbruik een medewerk(st)er van de school, 
dan vindt een gesprek plaats met een leidinggevende. De sanctie zal in 
overeenstemming zijn met de zwaarte van het vergrijp. Bij herhaling worden 
passende maatregelen genomen (berisping, schorsing, ontslag). Inschakeling van 
externe deskundigheid kan worden geadviseerd. 



E  INDIVIDUELE BEGELEIDING 
Begeleiding door de school is mogelijk als het om een eenvoudig probleem gaat. 
Het is in dit verband belangrijk, dat er bij mentoren en coördinatoren voldoende 
deskundigheid en ervaring is in het begeleiden. Zo nodig kan de deskundigheid 
van de aan de school verbonden sociaal verpleegkundige ingeschakeld worden. 
Soms kan in overleg met haar/ hem verwijzing naar de algemene 
hulpverleningsinstelling de voorkeur verdienen. 

F BEROEPSMOGELIJKHEDEN 
De mogelijkheid bestaat tegen opgelegde strafmaatregelen beroep aan te 
tekenen bij het bestuur van de school. Het adres staat vermeld in de schoolgids. 

G DESKUNDIGHEIDSONTWIKKELING 
De school stelt mentoren, leerlingbegeleiders en leerjaar coördinatoren in staat 
deskundigheid in het signaleren en begeleiden te ontwikkelen. De 
mogelijkheden om die deskundigheid te vergroten moeten een vast 
aandachtspunt zijn bij de vaststelling van het onderwijskundige beleidsplan. 
 
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding. 
 
PUBLICATIE 
In de acht Mediawijze leefregels van Singelland wordt onder punt 8 aandacht 
geschonken aan de Gezonde school en het gebruik en misbruik van 
genotmiddelen. Bovendien wordt dit in de schoolgids vermeld. Het 
genotmiddelen protocol krijgt een plek in het ondersteuningsplan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


