
 
Hendrik Pierson College  
Schoolreglement alcohol, drugs en gokken 
 
Dit reglement is bedoeld voor leerlingen, medewerkers en bezoekers van het Hendrik Pierson 
College. 
Dit reglement wordt aan leerlingen, medewerkers, ouders en bezoekers bekend gemaakt en 
gepubliceerd op de website van de school.  
Dit reglement geldt voor alle gebouwen en terreinen van de school. 
 
Uitgangspunt voor het reglement is, dat genotmiddelen zoals alcohol en drugs op geen enkele 
wijze bij onderwijs passen.  
De school is zich bewust van de maatschappelijke acceptatie van alcoholgebruik en de 
wettelijke eisen hierin (vanaf 16 jaar is het gebruik niet verboden), maar ook van de grote 
gevaren van alcohol voor jeugdigen. Daarom gaat de school ook buiten de directe onderwijstijd 
zeer gereserveerd om met het toestaan van alcoholgebruik. Drugs zijn wettelijk verboden, en 
zijn daarom ook te allen tijde verboden in schoolverband.  
 
 
Tabak 
1. Roken is te allen tijde streng verboden binnen de gebouwen en op het terrein van het 

HPC, met uitzondering van de daarvoor speciaal bestemde plekken op het terrein. 
2. Voor leerlingen van klas 1 en 2 is het te allen tijde verboden te roken, ook op het speciaal 

daarvoor aangewezen terrein van de school. 
3. Bij excursies, werkweken e.d. wordt gehandeld in de geest van het gestelde in 1 en 2. 
 
 
Alcohol 
1a. Het gebruik van alcoholische dranken is op en bij het terrein en in de gebouwen van de 

school streng verboden.  
1b. Bij bijzondere gelegenheden en bijeenkomsten kan hiervan, na voorafgaande 

toestemming van de rector, worden afgeweken, maar alleen voor medewerkers, 
bezoekers en leerlingen die 16 jaar of ouder zijn. Voor leerlingen die jonger zijn dan 16 
jaar is het te allen tijde streng verboden alcohol te gebruiken. Dit is ook een wettelijke 
verplichting.  

2a. Op klassenavonden, werkweken, kampen en andere bijeenkomsten is het gebruik van 
alcoholische dranken verboden. 

2b. Op kampen en werkweken van de klassen 4 en hoge kan hiervan in speciale gevallen, na 
voorafgaande toestemming van de rector, worden afgeweken. Die toestemming geldt 
alleen voor medewerkers, bezoekers en leerlingen die 16 jaar of ouder zijn.  

2c. Op schoolfeesten die (mede) open staan voor de klassen 4 en hoger kan onder strikte 
voorwaarden door de rector toestemming verleend worden voor het schenken van licht 
alcoholische dranken. Ook hier geldt de toestemming alleen voor medewerkers, 
bezoekers en leerlingen van 16 jaar of ouder. 

4. Indien een leerling op school aantoonbaar onder invloed van alcohol verkeert, volgt 
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. 

5. Indien medewerkers of bezoekers onder kennelijke invloed van alcohol verkeren volgt 
direct een gesprek met de schoolleiding. Afhankelijk van de ernst treft de directie bij een 
medewerker maatregelen, waarbij de mogelijkheid bestaat van een officiële disciplinaire 
maatregel zoals een berisping, schorsing of ontslag. Ook een verplichte begeleiding 
behoort tot de mogelijke maatregelen. 



Drugs 
1. 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 verhandelen. Dat geldt ook tijdens excursies, 
werkweken en alle andere activiteiten die in verband met school staan. 

2. 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. 

3. Als geconstateerd wordt dat een leerling drugs bij zich draagt, volgt minimaal een 
schorsing van één dag. Bij herhaling kan dit leiden tot verwijdering van school. 

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

5. Indien medewerkers of bezoekers onder kennelijke invloed van drugs verkeren volgt 
direct een gesprek met de schoolleiding. Afhankelijk van de ernst treft de directie bij een 
medewerker maatregelen, waarbij de mogelijkheid bestaat van een officiële disciplinaire 
maatregel zoals een berisping, schorsing of ontslag. Ook een verplichte begeleiding 
behoort tot de mogelijke maatregelen. 
 
 

 
Gokken 
1. Gokken om geld, in welke vorm dan ook (kaartspelen, dobbelen, wedden etc.), is 

verboden binnen de gebouwen en op het terrein van de school. Bij constatering volgt een 
direct een gesprek met de schoolleiding. Afhankelijk van de ernst wordt een straf 
opgelegd waaronder de mogelijkheid bestaat van schorsing en verwijdering. Ook een 
verplichte begeleiding behoort tot de mogelijke maatregelen. 

2. Bij herhaling volgt in elk geval schorsing en/of uiteindelijk verwijdering. Ook een 
verplichte begeleiding behoort tot de mogelijke maatregelen. 

3. Indien medewerkers of bezoekers zich schuldig maken aan gokken om geld volgt direct 
een gesprek met de schoolleiding. Afhankelijk van de ernst treft de directie bij een 
medewerker maatregelen, waarbij de mogelijkheid bestaat van een officiële disciplinaire 
maatregel zoals een berisping, schorsing of ontslag. Ook een verplichte begeleiding 
behoort tot de mogelijke maatregelen. 

 
 
 
Opmerking 
In het geval dat leerlingen betrokken zijn bij overtredingen van dit reglement op het gebied van 
alcohol, drugs en/of gokken wordt indien  de afdelingsleiding dat wenselijk acht door de 
afdelingsleiding overleg gepleegd met het zorgadviesteam (ZAT). 
 
In het geval dat medewerkers betrokken zijn bij overtredingen van dit reglement op het gebied 
van alcohol, drugs en/of gokken wordt indien de rector dat wenselijk acht door de rector overleg 
gepleegd met de ARBO dienst. 
  


