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Gedrag dat in strijd is met het strafrecht, wordt gezien als grensoverschrijdend gedrag. Ook op
school mogen leerlingen, schoolleiding, docenten en ondersteunend personeel geen strafbare
feiten plegen.
Onder strafbaar gedrag vallen alle handelingen en gedragingen die – op grond van enige
Nederlandse wettelijke bepaling – als misdrijf of overtreding strafbaar zijn gesteld, zoals het in
bezit hebben, gebruiken of verkopen van wapens, drugs, alcohol of gestolen goederen, maar ook
vernieling, bekladding, brandstichting, vervuiling en intimidatie.

Onder wapens vallen alle slag-, steek- of stootwapens gedefinieerd in de Wet Wapens en
Munitie, maar ook ieder voorwerp dat als wapen gebruikt wordt, bijvoorbeeld een
schroevendraaier of spuitbus. Het bezit, gebruik van of het handelen in drugs of alcohol – en
gedrag dat daaruit voortvloeit - is verboden. Ook het roken van tabak in openbare gebouwen,
zoals scholen, is verboden.

Gedragscode
1. Zowel leerlingen als personeel gedragen zich in en buiten de school naar behoren, dat wil
zeggen conform de algemeen geaccepteerde regels van moraal en fatsoen. Zo is
uitschelden en pesten bijvoorbeeld niet acceptabel.
2. Leerlingen en personeel mogen geen wapens, vuurwerk of drugs bij zich hebben of
gebruiken.
3. Het is niet toegestaan om binnen of in de directe omgeving van de school enige vorm
van wapens voorhanden te hebben.
4. De school draagt in de school aangetroffen illegale wapens, drugs en illegaal vuurwerk
over aan de politie.

Protocol algemeen
1. De school heeft intern overleg na het aantreffen van strafbare feiten, en afhankelijk
daarvan neemt de school contact op met de de ouders en/of de politie.
2. De afdelingsleider gaat samen met de politie met de leerling in gesprek.
3. Sanctionering vindt plaats volgens de regels van de school.
4. Daarnaast kent het strafrecht haar eigen sanctionering: de politie neemt vanuit haar
taakstelling contact op met de betreffende ouders.
5. De school kan eventuele schade toegebracht aan de school verhalen bij de betrokken
leerling en diens ouders.
6. De school voert registratie van overtredingen door leerlingen. Daarbij worden de
incidenten geregistreerd in het intern incidentenregistratiesysteem.
7. Iedere medewerker kan ten allen tijde aangifte doen op eigen naam en in verband met
privacy is de adresvermelding altijd die van de school.

Protocol wapens
De school is bevoegd te controleren op de naleving van de verbodsbepalingen:





De school mag controleren of er verboden voorwerpen aanwezig zijn in kleding en
tassen. Om te schending van de persoonlijke integriteit te voorkomen (grondwet),
controleert de school alleen losse kledingstukken, zoals jaszakken en mutsen. Leerlingen
maken zelf hun eigen jas en broekzakken leeg, waarbij ze de voorwerpen op tafel leggen.
Mannen controleren de mannelijke leerlingen, vrouwen controleren de vrouwelijke
leerlingen.
De school mag controleren of er verboden voorwerpen aanwezig zijn in de kluisjes van
leerlingen. Deze controles worden altijd uitgevoerd in aanwezigheid van twee
personeelsleden onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.

Hoewel het recht op privacy een grondrecht is, mogen scholen kluiscontroles houden. Dat recht
staat vermeld in de schoolgids van de school en op de website. De politie mag bij de
kluiscontrole aanwezig zijn ter assistentie, maar niet zelf de kluisjes openen. Dit mag alleen met
een huiszoekingsbevel. Zo’n bevel krijgt de politie alleen voor één kluisje indien de huurder
ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd, zoals in het bezit zijn van gestolen
goederen of illegale wapens.
In het veiligheidsplan van elke school moet staan welk gedrag, zaken of strafbare feiten de
school tolereert en welke niet. Als de school wil samenwerken met de politie moet ook dat
vermeld worden. Staat de samenwerking tussen scholen en politie niet vermeld in het
veiligheidsplan, dan heeft de politie geen recht om wapencontroles uit te voeren.

Protocol alcohol en drugs
1. De school verbiedt het om alcohol, drugs of medicijnen die niet aantoonbaar door een
arts zijn voorgeschreven binnen de schoolgebouwen of het terrein van de school te
brengen.
2. In het geval dat de school weet, dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een persoon
drugs/medicijnen binnen een schoolgebouw of schoolterrein heeft gebracht of bij zich
heeft, moet deze persoon de goederen afgeven. De school geeft hiervoor geen
schadevergoeding en is niet aansprakelijk voor de schade, in welke zin dan ook, die
voortvloeit uit deze maatregel.
3. De school verbindt deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot
schoolgebouw of schoolterrein.
4. Indien nodig vraagt de school preventieve ondersteuning van de politie.
5. De verantwoordelijke afdelingsleider neemt in ieder geval contact op met de politie voor
een strafrechtelijke afhandeling
6. Ingeleverde drugs en medicijnen draagt de school over aan de politie voor vernietiging.
7. Als door signalen of uit een gesprek blijkt dat een leerling onder invloed is, dan zal de
school hierop moeten reageren. De leerling die onder invloed van alcohol of drugs de
lessen volgt, zal uit de les verwijderd worden.
8. De betreffende afdelingsleider gaat met leerling in gesprek en informeert de ouders. Na
intern overleg (tussen zorgadviesteam en schoolleiding) schakelt de school eventueel de
politie in.
9. Het gebruik van alcohol of drugs op schoolfeesten is niet toegestaan.

