
Kennemer Lyceum  
Schoolreglement tabak, alcohol en drugs  

Dit reglement is bedoeld voor leerlingen, medewerkers en bezoekers van het Kennemer 
Lyceum. Dit reglement wordt aan leerlingen, medewerkers, ouders en bezoekers bekend 
gemaakt en gepubliceerd op de website van de school.  

Uitgangspunt voor het reglement is, dat genotmiddelen zoals alcohol en drugs op geen 
enkele wijze bij onderwijs passen en daarnaast wettelijk verboden zijn voor jongeren jonger 
dan 18. We willen met dit reglement bijdragen aan het welzijn, de gezondheid en de 
veiligheid van onze leerlingen en medewerkers.  

Regels over roken, alcoholgebruik en drugs   

1. In het schoolgebouw en op het schoolterrein wordt niet gerookt. Vanaf 1 augustus 
2020 zijn alle scholen verplicht een rookvrij schoolterrein te voeren.  

2. Tijdens klassenavonden en andere activiteiten die buiten school worden gehouden 
geldt dat er niet tijdens deze activiteiten mag worden gerookt, ongeacht waar de 
schoolactiviteit plaatsvindt.   

3. Voor de ingang van het schoolterrein wordt niet gerookt, om te voorkomen dat 
andere leerlingen op het idee komen om ook te gaan roken.   

4. Op het schoolterrein en in het schoolgebouw wordt onder schooltijd geen alcohol 
gedronken en is niemand onder invloed van alcohol. Een borrel, receptie of 
dergelijke activiteit waarbij geen leerlingen aanwezig zijn, valt niet onder de hier 
bedoelde schooltijd.  

5. Tijdens klassenavonden, feesten, schoolreizen en andere schoolactiviteiten wordt 
door leerlingen geen alcohol gedronken en zijn leerlingen niet onder invloed van 
alcohol.  

6. Het is verboden om op school of tijdens schoolactiviteiten alcoholhoudende drank 
bij je te dragen en/of aan anderen te verstrekken. 

7. Tijdens eendaagse schoolactiviteiten wordt door medewerkers geen alcohol 
gedronken. Tijdens meerdaagse activiteiten zoals een schoolreis blijven er altijd ten 
minste twee begeleiders nuchter en wordt er in het zicht van leerlingen nooit alcohol 
gedronken.  

8. Het is streng verboden op en bij het terrein en in de gebouwen van de school drugs 
te gebruiken, bij zich te dragen of te verhandelen1. Dat geldt ook tijdens excursies, 
werkweken en alle andere activiteiten die in verband met school staan.  

Wanneer een leerling de regels over roken, alcohol of drugs overtreedt volgt een gesprek 
met de leerling en worden zijn/ haar ouders op de hoogte gesteld. Indien de leerling onder 
invloed van alcohol of drugs op school is of aan een activiteit deelneemt wordt de leerling 
verzocht zich uit het leslokaal of van de activiteit te verwijderen en te wachten tot een 
voogd of ouder hem/haar komt ophalen. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en/of 
bij herhaling volgen consequenties.  

 
1 Onder verhandelen wordt verstaan het al dan niet gratis verstrekken, verkopen, vervoeren en afleveren van 
alle soorten drugs.  



 

Consequenties voor leerlingen  

1. Als regels rondom alcoholgebruik worden overtreden volgt er minimaal een 
schorsing van één dag en een verbod op het bijwonen van schoolfeesten in dat jaar. 
Bij herhaling kan dit leiden tot verwijdering van school. Ook een verplichte 
begeleiding behoort tot de mogelijke maatregelen.  

2. Als geconstateerd wordt dat een leerling drugs bij zich draagt, volgt minimaal een 
schorsing van één dag en kan de politie ingeschakeld worden. Bij herhaling kan dit 
leiden tot verwijdering van school.  

3. Indien een leerling op school onder invloed van drugs verkeert, volgt minimaal een 
schorsing van één dag en kan de politie ingeschakeld worden. Bij herhaling kan dit 
leiden tot verwijdering van school. Ook een verplichte begeleiding behoort tot de 
mogelijke maatregelen.  

4. Als geconstateerd wordt dat een leerling drugs verhandelt op of nabij de school, dan 
wordt de politie ingeschakeld en de leerling in kwestie onmiddellijk van school 
verwijderd.  

5. In het geval dat leerlingen betrokken zijn bij overtredingen van dit reglement op het 
gebied van roken, alcohol en/of drugs wordt indien de schoolleiding dat wenselijk 
acht overleg gepleegd met het zorgadviesteam (ZAT).  

Educatie, preventie en controles  
Tijdens mentorlessen, biologielessen en ouderavonden wordt aandacht besteed aan 
voorlichting over middelengebruik. Het Kennemer Lyceum werkt hierin samen met de 
Brijder, Halt en de wijkagent. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen weten waarom 
tabak, alcohol en drugs verboden middelen zijn en welke risico’s er aan het gebruik van deze 
middelen kleven.  
 
Naast voorlichting voeren wij preventieve controles uit om ons beleid te ondersteunen. 
Voor die controles zijn ook een aantal regels opgesteld.  

• Medewerkers van het Kennemer Lyceum mogen in tweetallen een kluisjescontrole 
uitvoeren tijdens een reguliere controle of steekproef of als er specifieke 
vermoedens zijn van bezit, gebruik of dealen van alcohol of drugs.  

• Medewerkers van het Kennemer Lyceum mogen blaastesten afnemen voor, tijdens 
of na school en schoolactiviteiten. Door deel te nemen aan activiteiten stemmen 
leerlingen ermee dat ze desgewenst een blaastest afleggen.   

• Op school kan periodiek, in samenwerking met externe partijen en de politie, een 
controle worden georganiseerd op bezit van drugs met behulp van drugshonden.  

 


