
 

 

Alcoholbeleid 

 

 

 

 

 

 
 

Kernwaarden van de school 

 

Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht 

of levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn onacceptabel, zowel on- als offline.  
  

We behandelen elkaar met respect, online en offline.   
  

Het verspreiden van geluid- en beeldmateriaal is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk 

toestemming is gegeven door degene die het betreft of betreffen.  
  

We maken deel uit van dezelfde school. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor een 

veilige en positieve sfeer.   
  

We dragen gezamenlijk zorg voor een schone leefomgeving en gaan zorgvuldig om 

met materiaal van de school en van elkaar. 
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Regels met betrekking tot schoolfeesten, buitenlesactiviteiten en buitenschoolse acti-
viteiten 
 
1. Het bezit, het gebruik en het onder invloed zijn van alcohol onder schooltijd is voor ieder-

een binnen de school verboden. 
2. Alcohol is voor leerlingen bij buiten les- of buitenschoolse activiteiten verboden. 
3. Bij de diploma-uitreikingen wordt geen alcohol geschonken.  
4. Alle schoolfeesten zijn voor iedereen alcoholvrij. 
5. Indrinken voorafgaand aan een schoolfeest is verboden en wordt gecontroleerd. 
6. Het meenemen van alcoholhoudende dranken naar een schoolfeest, een buitenlesactivi-

teit of buitenschoolse activiteit of naar de diploma-uitreiking is verboden. 
7. Voor controle op het gebruik van alcohol heeft de school een alcoholtester. 
 
Sancties 
Bij overtreding van bovenstaande regels gelden de disciplinaire maatregelen zoals vermeld in 
het schoolreglement. Bij schoolfeesten geldt dat leerlingen die vooraf  gedronken hebben niet 
toegelaten worden tot het feest. Leerlingen die tijdens een schoolfeest betrapt worden op het 
gebruik of bezit van alcohol worden verwijderd  van het feest. Zij komen op een “zwarte lijst” 
en mogen niet deelnemen aan het  eerstvolgende feest. Leerlingen die tijdens buiten les- of 
buitenschoolse activiteiten in het bezit zijn van alcohol of alcohol gedronken hebben, kunnen 
naar  huis gestuurd worden. De ouders worden hiervan direct telefonisch op de hoogte  
gesteld. Sancties worden altijd schriftelijk aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers mee-
gedeeld door de schoolleiding. Bij twijfel over alcoholgebruik wordt een blaastest afgenomen 
volgens onderstaand protocol.  
 
 

Protocol alcoholcontrole bij schoolfeesten  
 
De alcoholtester 
De school gebruikt een adem-alcoholtest apparaat. Deze alcoholtester  (brandstofcel) rea-
geert specifiek op alcohol. De tester is in combinatie met het  mondstuk zodanig ontworpen 
dat een volledig hygiënisch gebruik is gewaarborgd.  
 
De procedure 
In alle gevallen wordt aan de leerling gevraagd om mee te werken aan een  blaastest. De al-
coholtest bij schoolfeesten vindt plaats bij de ingang van de school of bij de gelegenheid waar 
het schoolfeest wordt georganiseerd. Het gemeten promillage moet nul zijn. De test wordt ge-
daan door medewerkers van de school of de docentgeleding van de feco (feestcommissie).  
 
De selectie 
De selectie van leerlingen vindt plaats bij de ingang van de school of gelegenheid  waar 
schoolfeest wordt georganiseerd. De beslissing om bij een leerling een  blaastest af te ne-
men, wordt genomen door de medewerkers van de school die  toezicht houden bij het feest. 
Dit kan: 
 
1. als het vermoeden bestaat dat een leerling alcohol heeft gebruikt, 
2. steekproefsgewijs. 
 
Leerlingen zijn niet verplicht om mee te werken aan een blaastest, maar bij  verdenking van 
alcoholgebruik en/of weigering van de leerling om te blazen, of bij  weigering om mee te wer-
ken aan een aselecte steekproef, wordt de leerling niet  toegelaten tot het feest.  Bij binnen-
komst gelden de volgende normen; <18 = 0.0 o/oo; ≥18 = 0,4 o/oo 
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Tijdens het schoolfeest 
Ook leerlingen die al binnen de school zijn, kan gevraagd worden een alcoholtest  te onder-
gaan, als hun gedrag hier aanleiding toe geeft. Als de leerling geen  medewerking verleent, 
wordt hij of zij verwijderd van het feest.  
 
Uitslag van de test 
Als blijkt dat een leerling (<18) een promillage hoger dan nul heeft, wordt hij of zij verwijderd. 
Heeft een leerling (≥18) een promillage hoger dan 0,4, wordt hij  verwijderd. Als het alcohol-
promillage zo hoog is dat het onverantwoord is om de  leerling alleen naar huis te laten gaan, 
worden de ouders gebeld. Indien een  leerling jonger is dan 18 jaar worden de ouders/verzor-
gers altijd gebeld om de  leerling op te halen. Het incident wordt geregistreerd.  
 
Introducées 
Bij een onderbouwfeest zijn geen introducees toegestaan. Iedere leerling uit klas 3  t/m 6 kan 
voor het bovenbouwfeest een kaartje kopen op eigen naam. Leerlingen die doubleur zijn in 
klas 2 horen hier dus niet bij. Elke leerling mag maximaal een introducé meenemen, met een 
maximum . Met een maximum van 50 per jaarlaag. 
De volledige naam van de introducé wordt zowel op het entreekaartje als op de leerlingenlijst 
genoteerd.  Voor introducés geldt een minimumleeftijd van 14 jaar en men moet een geldig  
ID-bewijs bij zich hebben. Intro’s kunnen alleen in de voorverkoop gekocht worden en wan-
neer een leerling  geen intro meeneemt wordt het introstrookje van het kaartje gescheurd.  
Een introducé mag alleen op het feest naar binnen samen met de leerling van het  Praedi-
nius. De leerling van het Praedinius is de gehele avond verantwoordelijk voor zijn/haar  
introducé. Misdraging van de introducé en verwijdering van het feest geldt ook per direct voor 
de leerling die de verantwoording draagt.  Bij verwijdering van het feest geldt voor de eigen 
leerling in ieder geval dat hij/zij de volgende keer geen introducé mee mag nemen 


