
BIJLAGE 2 bij schoolreglement  

 

DRUGSBELEID OP SCHOOL 

 
 
Algemeen standpunt van het college 
 
Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen 
gezondheid en op die van anderen, in de ruime zin van het woord. Zij wil bewust meehelpen 
jongeren te behoeden voor rookverslaving, overmatig drinken en drugsgebruik. 
Het bezit of het gebruik van welke drugs ook is op onze school verboden. Bij overtreding contacteren 
wij onmiddellijk de ouders en wordt er gesanctioneerd overeenkomstig het tuchtreglement. 
Dit neemt niet weg dat wij altijd met een hulpverleningsaanbod klaarstaan als leerlingen of ouders er 
spontaan om vragen. Wij nodigen alle schoolbetrokken partners uit om aan dit beleid mee te 
werken. 
 

Wij verwijzen ook naar de VISIETEKST OVER LEGALE EN ILLEGALE DRUGS. 
 
 
Tuchtprocedure 
 
1  Bij spontane vraag om hulp van de leerling: 

 krijgt de betrokken leerling de kans eerst zelf met zijn ouders te praten vooraleer de school 
eventueel met medeweten van de leerling de ouders contacteert; 

 wordt er geen tuchtdossier aangelegd; 

 kan er een beroep gedaan worden op deskundige hulpverleners; 

 als er een begeleidingsplan met de leerling wordt afgesproken, dan moeten de ouders 
hierbij betrokken worden.  

 
2  Bij vaststelling van bezit of gebruik van drugs in schools verband: 

 worden de ouders ingelicht; 

 wordt een tuchtdossier aangelegd en wordt de leerling gesanctioneerd overeenkomstig het 
schoolreglement; 

 worden naar de toekomst toe met de leerling en zijn ouders schriftelijke afspraken gemaakt 
en kan de leerling ook verplicht worden hulpverlening van buiten de school te aanvaarden. 
Als de leerling zich niet houdt aan de schriftelijke afspraken of het hulpverleningsaanbod 
niet aanvaardt, dan wordt de tuchtprocedure opgestart die kan leiden tot definitieve 
uitsluiting. 

 
3   Bij vaststelling van bezit of gebruik van drugs buiten schools verband, op voorwaarde dat het 

probleem geen weerslag heeft op de leefhouding en studieresultaten op school: 
 

 worden de ouders ingelicht; 

 wordt er geen tuchtdossier aangelegd; 

 kan de leerling verplicht worden hulpverlening van buiten de school te aanvaarden. 
 
4  Bij vaststelling van dealen in schools verband: 

 worden de ouders onmiddellijk ingelicht; 

 wordt een tuchtprocedure opgestart die leidt tot definitieve uitsluiting; 

 kan de leerling doorverwezen worden naar deskundige hulpverleners. 
 


