Beleid roken en alcohol op de Sint Odradaschool
Roken en alcohol
Waarom aandacht voor roken en alcohol? Wij vinden dat we als school de verantwoordelijkheid
hebben om leerlingen een gezonde (leer-)omgeving te bieden. De MR heeft aangegeven dit thema te
ondersteunen.
Uit onderzoek blijkt dat het zien roken en drinken van anderen, ertoe leidt dat kinderen in de
toekomst eerder geneigd zijn om zelf ook te gaan roken en drinken. Dat willen we natuurlijk
voorkomen. Daarnaast beschermen we de kinderen op deze manier ook tegen de schadelijke
gevolgen van meeroken.
Rookvrij
De Sint Odradaschool heeft een rookvrij schoolterrein. Er mag nergens meer op het schoolterrein
gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leraren, ouders/verzorgers en bezoekers. Het geldt ook
buiten schooltijd, zoals een ouderavond. Wanneer we met de leerlingen een andere locatie
bezoeken, roken we niet in het bijzijn en zicht van de kinderen. We hebben een bordje aan het hek
hangen waaruit blijkt dat we een rookvrij terrein hebben.
Alcoholvrij
Er wordt op school of tijdens andere activiteiten (zoals een schoolkamp of schooluitje) geen alcohol
gedronken in het bijzijn van de leerlingen. We vragen ouders om geen alcohol als cadeautje aan
leerkrachten te geven.
Handhaving
Op onze school controleert de directeur of de regels nageleefd worden. Bij overtreding wordt er op
onze afspraken gewezen en verzocht onze school en of schoolplein te verlaten.
Leerlingenzorg
Als we zorgen hebben over het gebruik van alcohol en drugs in de omgeving van het kind, dan
bespreken wij deze zorgen in het zorgteam (zorg coördinator en directeur). Indien nodig hebben we
contact met externe partners zoals: Iriszorg en GGD.

Informeren ouders en nieuwe medewerkers
We informeren ouders en medewerkers jaarlijks over deze afspraken via de schoolgids en de
website. Om ervoor te zorgen dat dit structureel gebeurt, staat dit in het schoolplan vastgelegd.
Voor ouders
Bent u als ouder benieuwd wat u kunt doen om roken en drinken bij uw kind te voorkomen? Kijk
eens op: www.hoepakjijdataan.nl, www.uwkindenalcohol.nl, www.uwkindenroken.nl en
www.opvoeden.nl. Bekijk deze infographic over roken.

