Beleid Roken en Alcoholbeleid voor KC de Bongerd in Zutphen.
22 juni 2020
Inleiding:
We zijn vanaf 2016 een gezonde school en daar zijn we erg trots op.
Daarom willen we ook afspraken maken over alcohol en roken.
Wat spreken we erover af:
Wij van Kindcentrum de Bongerd vinden dat er bij activiteiten waarbij
kinderen aanwezig zijn, geen alcohol geschonken wordt aan ouders en
leerkrachten.
Wij van Kindcentrum de Bongerd staan roken in en rond ons gebouw
niet toe, dit geldt zowel voor personeel, ouders en leerlingen als voor
externen.
Dit beleid is ingesteld door de directie, in afstemming met de KCR. Het
betreft bijeenkomsten op school, zoals de vieringen, maar ook door de
school georganiseerde activiteiten buiten school, zoals de
afscheidsavond en schoolkampen.

Waarom vinden wij dit zo belangrijk?
Alcohol
Uit onderzoek blijkt dat jongeren in hun keuze voor het al dan niet
gebruiken van alcohol sterk worden beïnvloed door de voorbeelden in
hun omgeving. Tegelijkertijd doet goed voorbeeld ook goed volgen. Een
van die goede voorbeelden is dat bij feestelijke gelegenheden geen
alcohol geschonken hoeft te worden om het gezellig te maken.
Roken

Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein
hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije
leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’.
Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als
ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt
leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Opvolging
Ouders worden aangesproken bij het eventueel niet naleven van het
beleid. Ouder(s)/verzorger(s) en externen worden gevraagd hun sigaret
uit te maken, op een andere plek te roken en de alcohol van het terrein
te verwijderen. Eventueel worden ouders gewezen op het beleid en het
ouderconvenant dat zij ondertekend hebben. Indien nodig worden
ouders uitgenodigd voor een gesprek met de directeur.
Leerlingen die zelf of in hun directe omgeving te maken krijgen met
verslavingsproblematiek zullen we via de reguliere interne zorgroute
bespreken. Zeer waarschijnlijk zullen we gebruik maken van de expertise
van Tactus en CJG. Daarnaast zal mogelijk de externe route van het
SWV worden aangesproken.
Indien nodig wordt de route ‘Vertrouwenspersoon’ opgestart of wordt er
contact gezocht met Veilig Thuis.
Ons schoolplein is sinds augustus 2020 rookvrij, we hebben dit visueel
ondersteund door een bord dat aangeeft dat het een rookvrij-plein is.

