Beleid t.a.v. drugs en alcohol
Als mensen praten over een drugsprobleem op school wordt vaak vergeten dat het eigenlijk geen
schoolprobleem is, maar een maatschappelijk probleem. Uiteraard kun je je als school niet afzijdig
houden van deze problematiek. Door middel van voorlichtingslessen, gegeven door de stichting
“Voorkom” aan alle tweede en derde klassen, proberen wij een bijdrage te leveren aan deze, ook door
ons onderkende, problematiek. Naast het geven van voorlichting moet de school voor de leerlingen en
hun ouders duidelijk zijn waar zij staat als het gaat om het beleid met betrekking tot drugs- en
alcoholgebruik. Vandaar een weergave van het schoolbeleid ten aanzien van bovengenoemd punt. Een
ding moet hierin duidelijk zijn: Het St. Bonifatiuscollege staat het gebruik van alcohol en/of drugs op
school niet toe. Mocht u naar aanleiding van hetgeen u hierna kunt lezen nog vragen hebben, schroomt
u dan niet om met iemand van de schoolleiding contact op te nemen.
Hoewel drugs en alcohol niet hetzelfde zijn, kan in de meeste gevallen een zelfde houding ten opzichte
van gebruik c.q. het in bezit hebben worden aangenomen.
-Het bezit en/of gebruik van drugs en/of alcohol op school is verboden.
-Als bezit en of gebruik van alcohol en/of drugs tijdens schooltijd wordt geconstateerd, wordt contact
opgenomen met de afdelingsleider. Deze neemt vervolgens contact op met de desbetreffende leerling en
diens ouders en zal aan hen de te nemen maatregelen bekend maken. Ook als er een gegrond
vermoeden bestaat dat een leerling drugs of alcohol gebruikt zal dit aan de afdelingsleider worden
doorgegeven, die vervolgens op dezelfde manier zal handelen als boven beschreven is. Bij herhaalde
constatering van bezit van drugs en/of alcohol of van vermoedelijk gebruik, schakelt de afdelingsleider
de desbetreffende conrector in om te overleggen over de te volgen stappen.
-Als aantoonbaar bewezen kan worden dat een leerling handelt in drugs (alcohol zal waarschijnlijk niet
zo snel voorkomen) zal verwijdering van school plaatsvinden. Dit gebeurt na overleg tussen
afdelingsleider, conrector en rector. Onder handelen verstaan we: het aan één of meerdere personen te
koop aanbieden van hard- of softdrugs.
-Het inschakelen van externe hulp geschiedt alleen na overleg met de ouders/verzorgers. Tevens zal in
voorkomende gevallen het leerlingbegeleidingsteam betrokken worden bij de begeleiding.
-Bij al deze zaken wordt in het dossier van de leerling een aantekening gemaakt en wordt tevens het
contact met de ouders schriftelijk vastgelegd.
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