
Schoolreglement 2017-18 Bijlage 1 

 

 

 
 

Een drugbeleid op school (DOS) 

 

1. Regelgeving 
 

Tabak 
 

Rookverbod op school (Decreet 06.06.2008).  
Producten roken op basis van tabak of soortgelijke producten 

roken is niet toegelaten. Ook de shisha-pen, de e-sigaret, 
heat-sticks e.d. zijn dus verboden.  
Het decreet van 6 juni 2008 verbiedt het roken steeds in 

gesloten plaatsen. In open plaatsen is roken verboden op 
weekdagen tussen 6u30 ’s morgens en 18u30 ‘s avonds. 

Tijdens extra-murosactiviteiten is roken eveneens verboden 
tussen 6u30 ’s morgens en 18u30 ‘s avonds. 
   

 Algemeen rookverbod voor iedereen op school.  Om 
overlast te vermijden (oa peuken, lawaaihinder voor de 

buren) is roken aan de schoolpoort en in de 
onmiddellijke nabijheid van de school  verboden.   

 Algemeen rookverbod bij extra-murosactiviteiten bv. 
sportdag. 

 

Gevolg bij overtreding van de regelgeving: 
Roken in de omgeving van de school voor, tijdens en na de 

schooluren kan leiden tot nablijven 's avonds, nablijven 
tijdens de middagpauze en/of het maken van een taakstraf .  
Dit wordt steeds genoteerd in de agenda en moet door de 

ouders ondertekend worden.  
Wanneer dit herhaaldelijk voorvalt kan dit leiden tot 

strafstudie en/of het uitvoeren van een taakstraf of een 
herstelopdracht.  Ouders worden hiervan op de hoogte 
gebracht. 

Het roken op gesloten plaatsen in de school (bv. toiletten) 
kan een gevaar betekenen voor de brandveiligheid. Gezien de 

ernst hiervan zal de directie steeds op de hoogte worden 
gebracht en zal deze mee beslissen over een gepaste sanctie.  
Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. 
 

Bij meerdaagse uitstappen worden de afspraken rond roken 
schriftelijk in een gedragscode vastgelegd.   

Alcohol 
 

Het schenken of aanbieden van alcoholhoudende dranken aan 
jongeren van minder dan 16 jaar is bij wet verboden 

(Belgisch staatsblad 31/12/2009).  Het verstrekken van 
sterkedrank (ook alcopops) in een school is bij wet verboden 

zonder leeftijdsbeperking. 
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Het gebruik en onder invloed zijn van alcohol kan niet tijdens 
de schooluren (ook niet tijdens de middagpauze), alle 
(buitenschoolse) activiteiten en stage.   

Gevolg bij overtreding van de regelgeving: 
Bij vermoeden van gebruik wordt de leerling  aangesproken 

door een leerkracht en/of leerlingenbegeleiding.   
Bij vaststelling van bezit van alcohol wordt steeds gevraagd 
om het product vrijwillig in te leveren.  Dit zal steeds aan de 

ouders terugbezorgd worden.  Bij het vaststellen van gebruik 
kan de leerling tijdelijk uit het lesgebeuren verwijderd 

worden.  Er volgt steeds een gesprek met de leerling.  
Nablijven, strafstudie, taakstraf en/of herstelopdracht kunnen 
een mogelijke straf zijn.  Ouders worden op de hoogte 

gebracht, schriftelijk via agenda en/of mondeling door de 
directie.   

Indien deze feiten meerdere malen voorkomen, zal er een 
gesprek met de ouders en de leerling worden georganiseerd.  

Doorverwijzing naar hulpverlening is mogelijk.  In dit geval 
kan er een begeleidingscontract worden opgemaakt of kan de 
directie beslissen tot het nemen van verdere 

tuchtmaatregelen.   
 

Bij meerdaagse uitstappen worden de afspraken rond alcohol 

gebruik schriftelijk in een gedragscode vastgelegd.   

Medicatie Er wordt op school geen medicatie verstrekt.   

De school vraagt om de school schriftelijk op de hoogte te 
brengen van regelmatig medicatie gebruik.  Dit door middel 
van een doktersattest met vermelding van de juiste dosering, 

wanneer, hoe vaak en tot wanneer, de medicatie dient te 
worden ingenomen.  De school is niet verantwoordelijk voor 

eventuele neveneffecten van voorgeschreven medicatie.   
Medicatie kan op vraag worden bijgehouden op het 

leerlingensecretariaat. De leerling is zelf verantwoordelijk om 
zich op de juiste tijdstippen aan te melden voor inname van 
de medicatie.   

Het doorgeven van (voorgeschreven) medicatie is verboden.  
Het doorgeven/verkopen van (voorgeschreven) medicatie  

kan als dealen worden beschouwd, in dit geval kan de school 
contact opnemen met de ouders van de betrokken leerlingen.  

Cannabis en andere 
illegale drugs 

 
 

Het gebruik en onder invloed zijn van cannabis en/of andere 
illegale drugs kan niet tijdens de schooluren (ook niet tijdens 

de middagpauze), alle (buitenschoolse) activiteiten en stage.   
 
Gevolg bij overtreding van de regelgeving:  

Bij vermoeden van gebruik wordt de leerling aangesproken 
door een leerkracht en/of leerlingenbegeleiding.   
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 Bij vaststelling van bezit en gebruik: 

- Bij bezit wordt gevraagd om vrijwillig het product in te 
leveren.  Dit gebeurt steeds in het bijzijn van een 
getuige.  Dit zal ook op papier gezet worden. 

- De school zal de drugs steeds overhandigen aan de 
politie.  Dit kan samen gaan met aangifte bij de politie. 

- Ouders, directie en leerlingenbegeleiding worden op de 
hoogte gebracht. 

- Gesprek met leerling en/of ouders. 

- Opstellen van een begeleidingsplan. 
- Er kan beroep worden gedaan op externe 

hulpverlening. 
- Tuchtdossier kan worden opgestart. 

 

Bij vaststelling van dealen: 
- Er wordt gevraagd om vrijwillig het product in te 

leveren.  Dit gebeurt steeds in het bijzijn van een 
getuige.  Dit zal ook op papier gezet worden.  De 

school zal de drugs steeds overhandigen aan de politie.   
- De directie neemt steeds contact op met de politie. 
- Ouders worden na overleg met de politie op de hoogte 

gebracht. 
- Er kan beroep worden gedaan op externe 

hulpverlening.   
- Opstarten tuchtprocedure. 

 

 

 

Algemeen:  
Bij meerdaagse uitstappen krijgen de leerlingen en hun ouders een afzonderlijke brief 
met de afspraken rond roken, en alcoholgebruik.  Daarnaast worden er specifieke 
afspraken gemaakt rond medicatiegebruik.  Ook de regelgeving rond cannabis en andere 

illegale drugs wordt hierin nog eens extra toegelicht.  Zowel de ouders als de leerlingen 
dienen deze brief te ondertekenen. 

Bij festiviteiten kunnen er eveneens bijkomende schriftelijke en/of mondelinge afspraken 
gemaakt worden rond roken, en/of alcoholgebruik.   


