Alcohol- en drugbeleid ( pijler sanctioneren )
Cannabis en andere illegale drugs
Cannabis en andere illegale drugs zijn ten allen tijde verboden op de school, in de
naaste omgeving van de school en op uitstappen en schoolreizen.
Feiten
-

Betrappen op dealen van cannabis of andere illegale drugs:

 leerkracht verwittigt de directie en leerlingbegeleider
 leerling wordt onmiddellijk uit de klas gehaald, heeft gesprek met directie ( en
leerlingbegeleider ) en wordt preventief geschorst
 leerling wordt gevraagd product af te geven
 directie neem contact op met de ouders om hen op de hoogte te brengen van
wat gebeurd is en van de preventieve schorsing
 directie brengt politie op de hoogte
 opstarten tuchtprocedure
 definitieve uitsluiting
Leerlingen die kopen -> zie bezit
-

Betrappen op bezit van cannabis of andere illegale drugs:

 leerkracht verwittigt de directie en de leerlingbegeleider
 leerling wordt onmiddellijk uit de klas gehaald, heeft gesprek met directie ( en
leerlingbegeleider )
 leerling wordt gevraagd product af te geven
 ouders worden ingelicht door de directie
 leerling moet een contract ondertekenen en krijgt een sanctie die zinvol wordt
ingevuld ( werk rond het thema ).
 remediërend gesprek met leerlingbegeleider of CLB
 als dit een tweede maal gebeurt, kan een tuchtprocedure worden opgestart
afhankelijk van de situatie
Er wordt rekening gehouden met de hoeveelheid en het product om een sanctie te
bepalen en/of de politie in te schakelen.
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-

Betrappen op delen van cannabis of andere illegale drugs:

 leerkracht verwittigt directie en leerlingbegeleider
 leerling wordt onmiddellijk uit de klas gehaald, heeft gesprek met directie ( en
leerlingbegeleider ) en wordt preventief geschorst afhankelijk van de ernst van de
situatie ( hoeveelheid en product )
 leerling wordt gevraagd product af te geven
 directie neem contact op met de ouders om hen op de hoogte te brengen van
wat gebeurd is ( en van de eventuele preventieve schorsing )
 directie brengt politie op de hoogte afhankelijk van de ernst van de situatie.
 opstarten tuchtprocedure of contract met een zinvolle sanctie afhankelijk van de
ernst van de situatie
 mogelijk definitieve uitsluiting als tuchtuitspraak afhankelijk van de ernst
 remediërend gesprek met leerlingbegeleider of CLB
 als dit een tweede maal gebeurt en er was nog geen tuchtprocedure opgestart
dan wordt de tuchtprocedure nu opgestart
-

Betrappen op gebruik van cannabis of andere illegale drugs:

 leerkracht verwittigt directie en leerlingbegeleider
 leerling wordt bij directie ( en leerlingbegeleider ) geroepen voor een gesprek
indien dat mogelijk is op dat moment; anders op een later tijdstip
 leerling wordt gevraagd product af te geven
 ouders worden ingelicht door de directie
 leerling moet een contract ondertekenen en krijgt een sanctie die zinvol wordt
ingevuld ( werk rond het thema )
 remediërend gesprek met leerlingbegeleider of CLB.
 als dit een tweede maal gebeurt, kan een tuchtprocedure worden opgestart
afhankelijk van de ernst van de situatie
-

Onder invloed zijn van cannabis of andere illegale drugs:

 leerling wordt naar het leerlingensecretariaat gestuurd/gebracht en directie en
leerlingbegeleider worden verwittigd. Indien nodig worden de hulpdiensten
verwittigd.
 leerling wordt bij directie ( en leerlingbegeleider ) geroepen voor een gesprek
indien dat mogelijk is op dat moment; anders op een later tijdstip
 directie brengt de ouders op de hoogte
 leerling moet een contract ondertekenen en krijgt een sanctie die zinvol wordt
ingevuld ( werk rond het thema )
 remediërend gesprek met leerlingbegeleider of CLB
 als dit een tweede maal gebeurt, kan een tuchtprocedure worden opgestart
afhankelijk van de ernst van de situatie
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Alcohol
Alcohol is verboden op de school tijdens de lesuren.
Tijdens de middagpauze mag je buiten de school geen alcohol gebruiken.
Alcohol kan enkel mits de juiste afspraken toegestaan worden op bv. uitstappen of
feesten.
Feiten
- Onder invloed zijn van alcohol
 leerling wordt naar het leerlingensecretariaat gestuurd/gebracht en directie en
leerlingbegeleider worden verwittigd. Indien nodig worden de hulpdiensten
verwittigd
 leerling wordt bij directie ( en leerlingbegeleider ) geroepen voor een gesprek
indien dat mogelijk is op dat moment; anders op een later tijdstip
 directie brengt de ouders op de hoogte
 leerling moet een contract ondertekenen en krijgt sanctie die zinvol wordt
ingevuld ( werk rond het thema )
 remediërend gesprek met leerlingbegeleider of CLB
 als dit een tweede maal gebeurt, kan een tuchtprocedure worden opgestart
afhankelijk van de ernst van de situatie
-

Betrappen op bezit en delen van alcohol

 leerkracht verwittigt directie en leerlingbegeleider
 leerling wordt onmiddellijk bij directie ( en leerlingbegeleider ) geroepen voor een
gesprek.
 leerling wordt gevraagd het product af te geven
 directie brengt de ouders op de hoogte
 leerling moet een contract ondertekenen en krijgt sanctie die zinvol wordt
ingevuld ( werk rond het thema )
 remediërend gesprek met leerlingbegeleider of CLB
 als dit een tweede maal gebeurt, kan een tuchtprocedure worden opgestart
afhankelijk van de ernst van de situatie
- Betrappen op gebruik van alcohol
 leerkracht verwittigt directie en leerlingbegeleider
 leerling wordt bij directie ( en leerlingbegeleider ) geroepen voor een gesprek
indien dat mogelijk is op dat moment; anders op een later tijdstip.
 leerling wordt gevraagd het product af te geven
 directie brengt de ouders op de hoogte
 leerling moet een contract ondertekenen en krijgt sanctie die zinvol wordt
ingevuld ( werk rond het thema )
 remediërend gesprek met leerlingbegeleider of CLB
 als dit meermaals gebeurt, kan een tuchtprocedure worden opgestart afhankelijk
van de ernst van de situatie
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- Betrappen op dealen van alcohol
Zie cannabis en andere illegale drugs
Medicatie
Medicatie is enkel toegestaan met een voorschrift van een arts.
Zonder voorschrift dient de school geen medicatie toe.
Feiten
- Betrappen op bezit, gebruik en onder invloed zijn van medicatie
 pijler begeleiding treedt hier in werking: gesprek met leerlingbegeleider of CLB
om na te gaan hoe ernstig de situatie is.
 directie neemt contact op met de ouders
- Betrappen op dealen van medicatie
Zie alcohol, cannabis en andere illegale drugs
- Betrappen op delen van medicatie
Zie cannabis en andere illegale drugs
Algemene opmerkingen
Op alle momenten wordt ook het CLB ingelicht en wordt de leerling besproken op het
begeleidingsteam.
Het is belangrijk dat heel het korps aandacht heeft voor het probleem.
Indien nodig moet de leerkracht er een getuige bijhalen.
Bij zeer sterke vermoedens neemt de directie contact op met de politie.
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Alcohol- en drugbeleid ( pijler begeleiding )
1. Indien er vermoedens zijn van één van de voorgaande feiten of er is een
bezorgdheid over bv. minder functioneren van een leerling en dit wordt
opgemerkt door een leerkracht dan kan de leerkracht een verkennend gesprek
hebben met de leerling. Na dit gesprek overlegt de leerkracht met de
leerlingbegeleider. De leerkracht heeft meldingsplicht.
2. Leerkracht kan dit ook onmiddellijk melden aan de leerlingbegeleider die op
zijn beurt een gesprek kan hebben met de leerling.
3. Leerling wordt besproken op het begeleidingsteam. Zo wordt ook de directie
ingelicht en het CLB. Op het begeleidingsteam wordt overlegd wie de verdere
begeleiding op zich neemt. Indien nodig wordt er doorverwezen naar externe
hulpverlening. De ouders worden ingelicht nadat de leerling besproken werd
op het begeleidingsteam.
Het is belangrijk dat er terugkoppeling is van informatie tussen alle betrokken
partijen.
Indien de leerling zelf met een hulpvraag zit of iets anoniem wil melden dan kan dit bij
de leerlingbegeleider of een leerkracht die hij vertrouwt. De leerkracht heeft
meldingsplicht.
Een hulpvraag kan samen met het CLB behandeld worden.
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