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Onze school wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen, studenten en 
medewerkers. Dat kan alleen wanneer de regels die we hebben opgesteld voor 
iedereen gelden en worden nageleefd. Ook voor het gebruik van middelen 
gelden regels. 

Deze regels zijn bedoeld om: 
• bij te dragen aan ieders gezondheid.
• te voorkomen dat iemand onnodig last heeft van anderen.
•  ervoor te zorgen dat de school haar belangrijkste functie (het geven en 

volgen van onderwijs) zo goed mogelijk kan uitvoeren.

De genoemde regels gelden voor de dagelijkse gang van zaken op school. 
Wanneer er buiten school onder verantwoordelijkheid of in naam van de school 
(feestelijke) bijeenkomsten plaatsvinden, beschouwt de school het als haar 
verantwoordelijkheid om met organisatoren en exploitanten afspraken te maken 
over middelengebruik. 

INLEIDING
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ROKEN

 1.  In school geldt een rookverbod
 2.  De school is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daar 

niet worden gerookt. Op het schoolterrein wordt niet gerookt. 
Vanaf 2020 zijn alle scholen (PO, VO, MBO en HBO/WO) verplicht 
een rookvrij schoolterrein te voeren.

Vmbo
 3. Roken is voor leerlingen verboden.
Mbo
 4.  Tijdens schoolactiviteiten die buiten de lesuren worden gehouden 

geldt dat de organisatoren - zo nodig in overleg met de directie 
- van tevoren met elkaar afspreken of, en zo ja waar, er mag 
worden gerookt.  
   Voor iedereen geldt dat hij/zij ophoudt met roken zodra 

anderen daarvan hinder ondervinden. 
 5.  Wanneer iemand de regels met betrekking tot roken overtreedt, 

wordt hij/zij hierop aangesproken. Dit kan gedaan worden 
door iedere medewerker van SintLucas. Bij herhaling volgt 
een gesprek met de mentor/LOB’er en kan de leerling/student 
bestraft worden. 

 5.  In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd, 
beslissen de teamleider/directie. 

STROOMSCHEMA WAT TE DOEN BIJ OVERTREDING

Leerling/student wordt aangesproken.

Bij herhaling wordt de mentor/LOB’er ingelicht en 
kan de leerling/student bestraft worden. 

Vmbo: ouder(s)/verzorger(s) inlichten.
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ALCOHOL

 1. Onder schooltijd is men niet onder invloed van alcohol. 
 2.  Vmbo 

Tijdens schoolactiviteiten en buiten de lesuren worden 
gehouden, wordt geen alcoholhoudende drank geschonken. 
Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan 
personen onder de 18 jaar. Ook voor leerlingen die wel 18 jaar of 
ouder zijn, is het niet toegestaan alcohol te nuttigen.

 3.  Mbo 
Tijdens schoolactiviteiten en buiten de lesuren worden 
gehouden, wordt alleen alcoholhoudende drank geschonken aan 
studenten van 18 jaar en ouder. Bij door school georganiseerde 
feesten krijgen studenten van 18 jaar en ouder een 
leeftijdsbandje bij aanvang, zodat het personeel achter de bar 
weet aan wie ze wel/geen alcohol mogen verkopen. 

 4.  Het is verboden om op school of tijdens door school 
georganiseerde activiteiten eigen alcoholhoudende drank mee  
te nemen en bij je te dragen. 

 5.  Het is personen van 18 jaar of ouder niet toegestaan om 
alcoholhoudende dranken te verstrekken aan personen onder  
de 18 jaar.

 6.  Wanneer iemand de regels met betrekking tot alcohol 
overtreedt, wordt hij/zij hierop aangesproken. Bij herhaling volgt 
een gesprek en kan de leerling/student bestraft worden. 

 7.  In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd, 
beslissen de teamleider/directie. 

STROOMSCHEMA WAT TE DOEN BIJ OVERTREDING VMBO

De leerling wordt aangesproken en wordt  
apart genomen. Dit kan gedaan worden door  

iedere medewerker van SintLucas.

De mentor wordt ingelicht en deze licht  
ouder(s)/verzorger(s) in. Indien de mentor niet 

aanwezig is, pakt een andere collega dit direct op.

Mogelijke gevolgen: leerling moet worden  
opgehaald door ouder(s)/verzorger(s), afhankelijk  

van de situatie en eventueel volgt er een 
gesprek met de teamleider.

In overleg met de teamleider kan er nog  
een sanctie volgen, zie ‘schoolregels’.

Bovenstaande regels gelden ook als de leerling 
onder invloed van alcohol naar school of naar een 

door school georganiseerde activiteit komt.

Bij een zorgelijke situatie kan de leerling worden 
besproken in het zorg- en adviesteam (ZAT)  

en kan er hulp aangeboden worden.
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ALCOHOL

STROOMSCHEMA WAT TE DOEN BIJ OVERTREDING MBO

Als een student onder de 18 jaar alcohol 
gebruikt, wordt diegene aangesproken en krijgt 

een waarschuwing. Bij herhaling wordt de 
student verwijderd van de activiteit.

Als een student van 18 jaar of ouder alcohol 
verstrekt aan een student jonger dan 18 jaar,  

wordt diegene aangesproken en krijgt een 
waarschuwing. Bij herhaling wordt de student 

verwijderd van de activiteit.

Een student die alcohol gebruikt en voor overlast 
zorgt en/of de veiligheid van zichzelf en/of 

anderen in gevaar brengt, wordt apart genomen.

Als de veiligheid van de desbetreffende student 
in het geding is, worden ouder(s)/verzorger(s)
ingelicht. Hen wordt gevraagd de student op te 

komen halen. In overige situaties mogen  
ouder(s)/verzorger(s) zonder toestemming van  

de student (16+) niet ingelicht worden.

Bij extreme overlast wordt 
de politie ingeschakeld. 

Feestelijke activiteit door school georganiseerd:
STROOMSCHEMA WAT TE DOEN BIJ OVERTREDING MBO
Schooldagen:

Wanneer de student onder invloed is wordt de 
student aangesproken en apart genomen. De 

student wordt per direct naar huis gestuurd en 
krijgt een (schriftelijke) waarschuwing. In het 

geval dat de veiligheid van desbetreffende student 
niet gegarandeerd kan worden, worden ouders/
verzorgers ingelicht. In overige situaties mogen 
ouders/verzorgers zonder toestemming van de 

student (16+) niet ingelicht worden.

Mogelijk heeft bovenstaande disciplinaire 
maatregelen tot gevolg conform 

het studentenstatuut. 

Bij een zorgelijke situatie kan de student (anoniem) 
besproken worden in het ZAT en kan er hulp 

aangeboden worden.
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SOFT- EN/OF HARDDRUGS

Hieronder verstaan we als school:
• alle drugs vermeld binnen de Opiumwet,
•  medicijnen welke niet aantoonbaar in het belang van de 

gezondheid van desbetreffende leerling/student zijn,
• nieuwe psychoactieve stoffen (nps).

Dit betreft de drugs zelf, maar ook producten waarin drugs verwerkt is. 

 1.  Het is volgens de wet verboden drugs in bezit te hebben of 
te verhandelen. Op school is bezit en handel van drugs en 
drugsproducten dus ook verboden.

 2.  Het is verboden om op school of tijdens door school 
georganiseerde activiteiten drugs te gebruiken, mee te nemen 
en bij je te dragen. Ook het onder invloed zijn van drugs  
is verboden. 

 3.  In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd, 
beslissen de teamleider/directie. Wanneer iemand de regels 
met betrekking tot drugs overtreedt, wordt hij/zij hierop 
aangesproken. Er volgt een gesprek en de leerling/student  
kan bestraft worden. 

STROOMSCHEMA WAT TE DOEN BIJ OVERTREDING

De leerling/student wordt aangesproken en  
apart genomen en naar huis gestuurd. Eventueel 

moet de leerling/student worden opgehaald  
door ouder(s)/verzorger(s).

De mentor/LOB’er wordt ingelicht; 
indien de mentor/LOB’er niet aanwezig is, 

pakt een andere collega dit direct op
 Vmbo: ouder(s)/verzorger(s) worden ingelicht.
 Mbo: indien de veiligheid van de student in 
het geding is, worden ouder(s)/verzorger(s) 

ingelicht. In overige situaties mogen ouder(s)/
verzorger(s) zonder toestemming van de s

tudent (16+) niet ingelicht worden.

Eventueel volgt er een gesprek 
met de teamleider/BC’er.

In overleg met de teamleider/BC’er kan er nog 
een sanctie volgen, zie ‘schoolregels’ 

en ‘studentenstatuut’.

Bij een zorgelijke situatie kan de 
student (anoniem) worden besproken in het ZAT 

en kan er hulp aangeboden worden.

Onder invloed zijn/drugs gebruiken
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STROOMSCHEMA WAT TE DOEN BIJ OVERTREDING

De leerling/student wordt aangesproken 
en wordt apart genomen

De drugs worden in beslag genomen.

In bezit hebben

De mentor/LOB’er wordt ingelicht; 
indien de mentor/LOB’er niet aanwezig is, 

pakt een andere collega dit direct op
 Vmbo: ouder(s)/verzorger(s) worden ingelicht.
 Mbo: indien de veiligheid van de student in 
het geding is, worden ouder(s)/verzorger(s) 

ingelicht. In overige situaties mogen ouder(s)/
verzorger(s) zonder toestemming van de  

student (16+) niet ingelicht worden.

Mogelijke gevolgen: bij herhaling of bezit van 
een boven de wettelijke hoeveelheid toegestane 

drugs, kan de politie ingeschakeld worden. 
Er volgt een gesprek met de teamleider/BC’er. 

Mogelijk heeft bovenstaande disciplinaire 
maatregelen tot gevolg conform het

 ‘schoolregels’ en ‘studentenstatuut’.

DEALEN
Dealen is niet toegestaan, niet in en rond de school en ook niet tijdens 
buitenschoolse activiteiten. Onder dealen wordt verstaan het al dan niet gratis 
verstrekken, verkopen, kopen, vervoeren en afleveren van alle drugs.  
 1. De leerling/student wordt aangesproken en wordt apart genomen.
 2. De drugs worden in beslag genomen.
 3.  De mentor/LOB’er wordt ingelicht. Indien de mentor/LOB’er niet aanwezig 

is, pakt een andere collega dit direct op.
    Vmbo: ouder(s)/verzorger(s)  worden ingelicht.
     Mbo: indien de veiligheid van de student in het geding is,  

worden ouder(s)/verzorger(s) ingelicht. In overige situaties mogen 
ouder(s)/verzorger(s) zonder toestemming van de student (16+)  
niet ingelicht worden.

 4.  De politie wordt ingeschakeld. Naar aanleiding daarvan worden  
verdere stappen ondernomen

 5.  Er volgt een gesprek met de teamleider/BC’er en er kan een  
schorsing volgen. 

 6.  Indien gewenst wordt de leerling/student besproken in het ZAT en  
wordt er hulp aangeboden. 

 7.  Mogelijk heeft bovenstaande disciplinaire maatregelen tot gevolg  
conform het ‘schoolregels’ en ‘studentenstatuut’. 

KLUISJESCONTROLE
Elke leerling/student krijgt een kluisje toegewezen. SintLucas heeft het recht om 
de kluisjes te openen en te controleren, als daar redenen voor zijn.

SOFT- EN/OF HARDDRUGS
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