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ANTIDRUGS EN –DIEFSTALBELEID
Het gebruik en het in bezit hebben van welke hoeveelheid drugs is niet toegestaan, ook al gedoogt de overheid
het gebruik en bezit. Ook het verhandelen van drugs op school en in de nabijheid van de school is niet
toegestaan.
Indien een personeelslid merkt dat er sprake is van het bezit dan wel het gebruik of het verhandelen van
verboden genotsmiddelen zal hij/ zij ogenblikkelijk de teamleider inlichten.
Bij de eerste keer dat er sprake is van bezit of gebruik van zogeheten softdrugs (hasj en/of marihuana/wiet)
vindt binnen 24 uur een gesprek tussen leerling en teamleider plaats. Deze licht de ouder(s)/verzorger(s) in en
bevestigt het gesprek schriftelijk. Een kopie van de brief wordt in het dossier bewaard. De mentor krijgt een
afschrift. Vervolgens wordt de desbetreffende leerling door de directeur tot maximaal vijf achtereenvolgende
dagen geschorst. De ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Tegen deze
schorsing kan binnen een week na dagtekening van de brief aan de ouder(s)/verzorger(s) beroep worden
aangetekend bij de directievoorzitter van de Dunamare Onderwijsgroep.
Daarnaast worden de leerplichtambtenaar en de inspecteur van het onderwijs schriftelijk van de schorsing op
de hoogte gesteld. Wanneer de leerling in herhaling valt wordt de procedure in werking gesteld om de leerling
definitief van de school te verwijderen. Tevens wordt de hulpverlening schriftelijk ingelicht door de teamleider.
Tevens wordt de politie schriftelijk geïnformeerd door de teamleider, indien er (mogelijk) sprake is van
harddrugs (zoals XTC, speed, crack, cocaïne en heroïne): "drugs met een onaanvaardbaar risico" volgens de
Opiumwet uit 1976.
Bij het vermoeden van dealen in en rond de school stelt de directeur ogenblikkelijk de politie op de hoogte.
Het bezit en gebruik van alcohol is niet toegestaan. Ook tijdens schoolfeesten, excursies e.d. is het bezit en
consumeren van alcoholische dranken niet geoorloofd. Bij overtreding van deze regel kan een leerling
maximaal een week geschorst worden. Hiervan worden de ouder(s)/verzorger(s) telefonisch en schriftelijk op
de hoogte gesteld door de desbetreffende teamleider.

ANTIDIEFSTALBELEID EN -REGELGEVING
Indien we een leerling betrappen op het stelen van goederen van de school en/of van medeleerlingen en/of
personeelsleden wordt binnen 48 uur aangifte gedaan bij de politie. De teamleider licht de
ouder(s)/verzorger(s) binnen 24 uur telefonisch en uiterlijk drie dagen na het voorval schriftelijk in. Kopieën
van de brief gaan naar de directeur en in het dossier van de leerling. Bij de eerste keer dat er sprake is van (een
poging tot) diefstal wordt de desbetreffende leerling door de directeur van de school een week geschorst.
Hiertegen kan binnen een week beroep worden aangetekend bij de voorzitter van de Dunamare Onderwijs
Groep.
De leerplichtambtenaar en de inspecteur van het onderwijs worden van de schorsing schriftelijk op de hoogte
gesteld. Wanneer de leerling in herhaling valt wordt de procedure in werking gesteld om de leerling definitief
van school te verwijderen.
Diezelfde regel geldt ook voor vernieling, met dien verstande dat de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling
verantwoordelijk gesteld worden voor de aangerichte schade. Bovenstaande geldt ook voor heling in en
rondom de school.
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