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Reglement Genotmiddelen

Het Reglement Genotmiddelen heeft betrekking op gokken en het gebruik van alcohol, tabak 
en drugs op of rond de school. Het doel van dit reglement is het waarborgen van een veilig en 
gezond schoolklimaat met betrekking tot de genotmiddelen tabak, alcohol en drugs en gok-
ken. Het Reglement Genotmiddelen beschrijft bindende afspraken die gemaakt zijn op het 
Rijn lands Lyceum Oegstgeest.

Artikel 1
In het schoolgebouw en op het schoolplein geldt een rookverbod.

Artikel 2
Voor bijeenkomsten die onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerd worden 
dienen vooraf afspraken gemaakt te worden ten aanzien van roken. Voor bijeenkomsten op 
school geldt het gestelde onder artikel 1. Voor bijeenkomsten buiten school (werkweken, klas-
senavonden) geldt dat niet-rokers altijd de beschikking moeten kunnen hebben over een rook-
vrije omge ving.

Artikel 3
Het gebruik van alcohol onder schooltijd is niet toegestaan. Onder ‘onder schooltijd’ wordt hier 
de lesdag begrepen (van 8.00 tot 17.00 uur) alsmede de tijd die men op school doorbrengt in 
verband met activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd.

Artikel 4
De directie kan voor bijeenkomsten buiten de schooltijd die georganiseerd worden onder ver-
antwoordelijkheid van de school dispensatie verlenen voor het nuttigen van alcohol. In alle 
gevallen dient er een ruim aanbod van niet-alcoholische dran ken te zijn. De afspraken die 
hieromtrent worden gemaakt dienen vooraf aan alle deelnemers bekend te zijn.

Artikel 5
Leerlingen die onder schooltijd alcohol gebruiken of gebruikt hebben worden uit de les ver-
wijderd. Alcoholgebruik onder schooltijd wordt aangemerkt als misdraging.

Artikel 6
Drugs genoemd op lijst 1 en lijst 2 van de Nederlandse Opium wet zijn onder alle omstandig-
heden en in alle situaties op school en op bijeenkomsten georganiseerd onder verantwoorde-
lijkheid van school verboden.

Artikel 7
Het in bezit hebben, het gebruiken en het verhandelen van drugs op of om school is verboden. 
Overtre ding van dit artikel leidt in principe tot verwijdering van school.

Artikel 8
Gokken om geld of goederen voor persoonlijk gewin, op school en op bijeenkomsten georgani-
seerd onder verantwoordelijkheid van de school, is verboden. De directie kan dispensatie 
verle nen voor het organiseren van kansspelen waarvan de opbrengst ten goede komt aan een 
goed doel. 
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Artikel 9
Bij overtreding van het gestelde in dit reglement volgen sancties. Constatering van overtre-
ding leidt altijd tot door verwijzing naar de afdelingsleider of naar de directie. De maatregelen 
die genomen worden, kunnen variëren van berisping tot verwijdering van school. 


