Criteria Alcoholvrije School
Inleiding
Het project de Alcoholvrije School richt zich op het
terugdringen van binge-drinken en dronkenschap bij
scholieren en het voorkomen dat jongeren voor hun
18e beginnen met drinken.
Onderzoek leert dat beperken van de
beschikbaarheid van alcohol één van de meest effectieve methoden is om alcoholgebruik op te jonge
leeftijd tegen te gaan. De Alcoholvrije School is een omgeving waar duidelijke afspraken over het
alcoholgebruik gemaakt zijn. In dit document vindt u de criteria waar uw school aan moet voldoen
om het keurmerk Alcoholvrije School te mogen voeren. Er zijn 5 criteria; wanneer de school voldoet
aan alle criteria is de school alcoholvrij. Het logo kan vervolgens gebruikt worden op de website, op
posters, op brieven of als bordje bij de ingang van de school.

1. Alcoholvrije feesten
Voor de schoolfeesten gelden de volgende afspraken:

de feesten zijn alcoholvrij zowel voor leerlingen tot 18 jaar als vanaf 18 jaar
gebruik van alcoholtesters met als doel om indrinken te voorkomen (iedereen controleren of
steekproefsgewijs)
duidelijke regels tegen het meesmokkelen van drank en controle hierop (kluisjes, kleding)
tijdens schoolfeesten drinken personeelsleden (docenten) ook geen alcohol
wanneer alcoholgebruik gesignaleerd wordt volgt een blaastest, een gesprek met ouders en/of
een sanctie

2. Buitenschoolse activiteiten alcoholvrij
Onder buitenschoolse activiteiten verstaan we:

excursies
werkweek, kampen, buitenlandse reizen
creatieve activiteiten, sportieve activiteiten, diploma-uitreiking
alle andere activiteiten die de school organiseert
De criteria hiervoor zijn:
de activiteiten zijn alcoholvrij zowel voor leerlingen tot 18 jaar als vanaf 18 jaar
de school stuurt vooraf een email/ brief naar leerlingen en ouders met (o.a.) de regels en sancties
voor alcoholgebruik tijdens de activiteit, met name voor de werkweken is dit belangrijk
er worden afspraken gemaakt met gastgezinnen over de regels t.a.v. alcohol
er wordt regelmatig gecontroleerd op alcoholgebruik of – bezit
op alcoholgebruik wordt ook gecontroleerd met alcoholtesters, bijvoorbeeld eenmaal per
werkweek onaangekondigd bij thuiskomst in de accommodatie
tijdens activiteiten (bv. werkweken) drinken personeelsleden niet in het bijzijn van leerlingen
en/ of als ze in functie zijn
i.v.m. verantwoordelijkheid en veiligheid blijft er altijd een aantal personeelsleden volledig
alcoholvrij

3. Schoolregels over alcohol
De school heeft een reglement met daarin de volgende afspraken:

alcoholgebruik tijdens schooltijd of schoolactiviteiten is verboden
alcoholbezit en –handel is verboden
de school controleert en handhaaft deze regels
overtredingen hebben gevolgen (gesprek of sanctie)
de school neemt bij een overtreding contact op met de ouders (gesprek, ophalen, sanctie)
personeelsleden drinken niet in als ze in functie zijn en in aanwezigheid van leerlingen

4. Communicatie rond het alcoholreglement
Het alcoholbeleid dient voortdurend gecommuniceerd te worden zodat alle docenten, ouders en
leerlingen op de hoogte zijn en blijven en alcoholvrij de norm is en blijft.
De school zorgt voor:

zichtbaarheid van en informatie over de regels; zoals op posters, aankondigingen en op de
Website
een gevelbordje van de Alcoholvrije School
draagvlak voor en bekendheid met de regels onder de personeelsleden (ook stagiaires), bespreken
van het alcoholreglement in teamvergaderingen
bekendheid onder de ouders van de leerlingen van de regels; bv. via een ouderavond, nieuwsbrief
of e-mail (om ervoor te zorgen dat alle ouders bereikt worden, kan het onderwerp ‘alcohol’ het beste
aan bod komen als onderdeel van een algemene ouderavond)
regelmatig informatie herhalen aan ouders, bv. via e-mails/ brieven voorafgaand aan een activiteit
het opnemen van de regels in de schoolgids

5. Alcoholvoorlichting leerlingen

de school verzorgt lessen over de voor- en nadelen van alcoholgebruik en de keuzes die
leerlingen kunnen maken
de school legt aan de leerlingen uit waarom de school alcoholvrij is

6. Toelichting: Nieuwe Drank- en Horecawet
Met ingang van 1 januari 2014 bepaalt de Drank- en Horecawet dat alcohol niet tegen betaling en
niet vanwege bedrijfsmatige doeleinden verstrekt mag worden aan jongeren die jonger zijn dan 18
jaar. Ook is het bezit van alcohol onder de 18 jaar in publieke ruimte strafbaar. Scholen kunnen ook
als publieke ruimtes worden opgevat in geval het bijeenkomsten organiseert die voor derden
toegankelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor feesten waarvoor introducees of ouders worden
uitgenodigd.

