Voorwaarden vignet ‘Alcoholvrije School’
Scholen die het vignet ‘Alcoholvrije School’ willen voeren, voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Voorlichting aan leerlingen
De school legt aan haar leerlingen uit waarom de school alcoholvrij is;
De school verzorgt lessen waarbij de voor- en nadelen van alcoholgebruik aan bod komen en
de keuzes die leerlingen kunnen maken.
2. Voorlichting aan ouders
Alcoholvoorlichting aan leerlingen is pas effectief wanneer niet alleen leerlingen voorlichting
krijgen, maar ook ouders geïnformeerd worden over het schoolbeleid en aangesproken worden op
hun eigen rol in de alcoholopvoeding.
De school zorgt voor:
Aandacht voor thema alcohol tijdens (algemene) ouderavonden;
Voorlichting aan ouders, bijvoorbeeld via de website, brieven en/of brochures.
3. Schoolfeesten en diploma-uitreiking
Feesten die worden georganiseerd door de school zijn alcoholvrij. Aan leerlingen (ook als ze 18
jaar of ouder zijn) wordt geen alcohol verstrekt. Docenten drinken geen alcohol in het bijzijn van
leerlingen. Ook bij diploma-uitreikingen geldt geen alcohol onder de 18 jaar.
De school informeert leerlingen en ouders over de regels die gelden bij feesten en geeft aan:
dat alcoholtesters worden ingezet om indrinken te voorkomen (iedereen controleren of
steekproefsgewijs);
dat het meesmokkelen of verstoppen van drank wordt niet getolereerd (bijvoorbeeld kluisjes
en kleding controleren);
welke sancties worden genomen bij signalering van alcoholgebruik en/of bezit (bv.. blaastest
afnemen, gesprek met de ouders, leerling laten ophalen door ouder bij daadwerkelijk
alcoholgebruik).
4. Buitenschoolse activiteiten
Onder buitenschoolse activiteiten vallen excursies, werkweken, kampen, buitenlandse reizen,
creatieve activiteiten, sportieve activiteiten en overige activiteiten die de school organiseert buiten
het schoolterrein. Ook voor buitenschoolse activiteiten geldt dat leerlingen geen alcohol drinken
en/of meesmokkelen.
De school informeert de leerlingen en ouders (per e-mail of brief) over de regels over het niet
gebruiken noch meebrengen van alcohol tijdens de activiteit. Ook geeft de school aan welke
sancties er gelden bij overtreding van deze regels.
Eventuele gastgezinnen worden geïnformeerd over deze schoolregels.
Zo nodig vindt een onaangekondigde controle plaats.

Begeleidende personeelsleden drinken geen alcohol of met mate, maar in ieder geval niet in
bijzijn van leerlingen. Uiteraard moeten steeds voldoende begeleiders alcoholvrij zijn in verband
met hun verantwoordelijkheid voor de groep.
5. Schoolbeleid
De school beschikt over een reglement waarin het alcoholbeleid te vinden is:
Alcoholbezit en alcoholgebruik tijdens schooltijd of schoolactiviteiten is niet toegestaan.
De school controleert en handhaaft deze regels.
De school geeft voorlichting over alcohol aan leerlingen en ouders.
Bij overtreding van de alcoholregels volgen sancties, die expliciet worden genoemd in de
communicatie.
Personeelsleden drinken niet als ze in functie zijn en niet in aanwezigheid van leerlingen.
6. Communicatie
Het alcoholbeleid wordt met enige regelmaat onder de aandacht gebracht van docenten, ouders
en leerlingen, zodat zij op de hoogte zijn van de alcoholvrije norm op school.
De school zorgt voor:
informatie in de schoolgids, op de website, in (nieuws)brieven;
een duidelijk zichtbaar gevelbordje van de ‘Alcoholvrije School’;
bespreking van het alcoholreglement in teamvergaderingen voor het draagvlak voor en
bekendheid met de regels onder de personeelsleden;
bespreking van het alcoholreglement bij (ouder)avonden ter voorbereiding op (buitenlandse)
excursies en werkweken.
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