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Reglement Veiligheidsbepalingen

Definities

Artikel 1
1.  Strafbare feiten zijn alle handelingen en gedragingen die op grond van enige Nederlandse 

wettelijke bepaling als misdrijf of overtreding strafbaar zijn gesteld.
 (Diefstal, vernieling, bekladding, vervuiling, intimidatie, en dergelijke vallen hieronder.)

2.  Wapens zijn voorwerpen die zijn aangewezen in de Nederlandse wapenwetgeving, de Wet 
Wapens en Munitie.

3.  Drugs zijn stoffen/middelen die zijn aangewezen in de Nederlandse drugswetgeving, de 
Opiumwet.

 (Ook kleine hoeveelheden hasj, wiet en XTC vallen hieronder.)

VerboDsbepalingen

Artikel 2
1. Het plegen van strafbare feiten is op deze school verboden.

2. Wapens zijn op deze school verboden.

3. Drugs zijn op deze school verboden.

4. Vuurwerk is op deze school verboden.

5. Alcohol is op deze school verboden, tenzij de directie anders besluit.

6. Het uitschelden en/of pesten van mensen is op onze school verboden.

7. Roken, behalve in daartoe aangewezen ruimten, is verboden op deze school.

Controle

Artikel 3
De school is bevoegd ter controle op de naleving van de verbodsbepalingen:
a.  de door leerlingen meegevoerde voorwerpen op de aanwezigheid van verboden voor

werpen te controleren;
b.  de door leerlingen in gebruik zijnde kasten/lockers op de aanwezigheid van verboden 

voorwerpen te controleren.
  (De controles worden altijd door tenminste twee, door de directie aangewezen, personen 

uitgevoerd.)
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aangetroffen VerboDen Voorwerpen

Artikel 4
1.  De school draagt aangetroffen illegale wapens, drugs en illegaal vuurwerk over aan de 

politie.

2.  De school kan besluiten om aangetroffen alcohol, legaal vuurwerk of wapens die strafbaar 
zijn gesteld op grond van artikel 2 lid 1 categorie 4 onder 7 van de Wet Wapens en Munitie*, 
aan de ouders van betrokken leerlingen af te geven.

  * Dit zijn voorwerpen die gelet op de omstandigheden waaronder zij worden aangetrof
fen en omdat ze geschikt zijn voor het bedreigen dan wel het toebrengen van letsel aan 
personen als wapen kunnen worden aangeduid. Voorbeelden hiervan zijn zakmessen en 
schroevendraaiers.

Maatregelen

Artikel 5
1. De school doet aangifte bij de politie van strafbare feiten.
2. De school neemt wapens in en doet aangifte bij de politie van illegale wapens.

3.  Van het bezit van wapens die strafbaar zijn gesteld op grond van artikel 2 lid 1 categorie 4 
onder 7 van de Wet Wapens en Munitie, kan de school aangifte doen bij de politie, indien 
met behulp van die aangetroffen wapens andere strafbare feiten zijn gepleegd.

Artikel 6
1.  De school informeert de ouders van leerlingen die het schoolreglement hebben overtreden.

2.  De school kan bij overtreding van het schoolreglement disciplinaire maatregelen tegen de 
betrokken leerlingen treffen.

3.  De school kan eventuele schade, toegebracht aan de school, verhalen op de betrokken leer
lingen en diens ouders.

4. De school kan administratie voeren van overtredingen van het schoolreglement.


