
Beleidsplan gezonde school 

Thema certificaat Roken en alcohol: het stimuleren van een alcohol- en rookvrije 

omgeving op de basisschool 

 

Doelstelling: 

Wij streven naar een school waar niet gerookt of gedronken wordt en waar niet 
overmatig gegamed wordt. Het uitgangspunt is dat een school voor leerlingen een 
veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving moet zijn. Roken, drinken (en ook te 
veel gamen) horen daar niet bij. 
 

Educatie 

De meeste kinderen op het basisonderwijs hebben nog weinig interesse in alcohol en 
roken. Daarom is voorlichting aan alle jongeren op het basisonderwijs niet nodig en 
heeft het nauwelijks effect.  
Wij willen voorkomen dat leerlingen tabak en alcohol gaan gebruiken en willen ook 
stimuleren dat leerlingen op gezonde en verantwoorde wijze met games en sociale 
media omgaan. We leren kinderen dat ze zelf grenzen moeten stellen en 
zelfvertrouwen krijgen, zodat ze later de juiste keuzes kunnen maken. 
 

Signaleren 

Jonge kinderen hebben meestal een negatieve houding tegenover roken en alcohol. 

Toch is het belangrijk om ook in het primair onderwijs alert te zijn op mogelijke 

signalen, want het kan voorkomen dat bij een individuele leerling (thuis) op dit gebied 

iets speelt.  

Op onze school is een duidelijke ondersteuningsstructuur en vragen, problemen of 

zorgen rondom roken en alcohol worden gesignaleerd door groepsleerkracht, 

vertrouwenspersoon en/of IB-er. Afhankelijk van de situatie gaat één van deze drie in 

gesprek met de leerling. 

Indien nodig wordt het besproken in ons zorgteam of met externe partners zoals 

CJG, JGZ en VeiligThuis. Hiermee zijn ook afspraken gemaakt om zo nodig 

ondersteuning of hulp te kunnen bieden aan leerlingen en ouders en om het op 

school bespreekbaar te maken. 

 

Schoolomgeving 

Fysieke omgeving 

Uiteraard is onze gehele school altijd rookvrij (per 01-08-2020 verplicht). Ook op ons 

schoolplein mogen leerlingen, personeel en ouders niet roken.  

Tijdens schooltijd, evenementen en ouderavonden wordt geen alcohol gedronken 

door personeel en ouders in het bijzijn van leerlingen. Ouders krijgen nooit alcohol 

aangeboden. Deze regels gelden ook voor niet-locatie gebonden activiteiten 

(bijvoorbeeld schoolkamp of schooluitjes) en zijn dus altijd rook- en alcoholvrij. 

Tijdens informele bijeenkomsten, als er géén kinderen aanwezig zijn, mag er 

gematigd alcohol genuttigd worden door personeel, bijvoorbeeld kerst- of 

vrijdagmiddagborrel. Er wordt getracht matigheid in acht te nemen en glazen en 

flessen staan uit het zicht en worden na afloop opgeruimd. 

 

 



Sociale omgeving 
Ouders/verzorgers en leerkrachten moeten het goede voorbeeld geven. Bij de 
opvoeding op het gebied van roken, alcohol, drugs en gamen, spelen volwassenen 
namelijk een grote rol. Ouders worden daarom ook betrokken.  
Via Social schools worden ouders op de hoogte gebracht van het behalen van het 
deelcertificaat Roken en alcohol en ze kunnen het beleidsstuk ook nalezen op de 
website en in de schoolgids. 
In voorgaande jaren zijn er regelmatig thema-avonden voor ouders  georganiseerd 
over bijvoorbeeld puberteit. Er worden dan informatie en opvoedtips gegeven en 
ouders leren wat hen te wachten staat en kunnen vast het gesprek aangaan met hun 
kind, bijvoorbeeld over het gebruik van alcohol of over gamen.  
 

 

Beleid 

Het thema Roken en alcohol maakt onderdeel uit van het schoolbeleid. De Gezonde 

schoolcoördinator neemt het voortouw, maar betrekt de MR en team ook bij de 

beleidsvorming rondom roken en alcohol. Wij vinden het belangrijk dat er 

schoolbreed draagvlak voor is.  

Wij hebben online een scholing gevolgd m.b.t. het thema Roken en Alcohol en 

ondersteuning gekregen vanuit GGD Brabant Zuidoost bij het opstellen van dit 

beleidsplan. 

 

Bij het niet-naleven van de schoolregels op het gebied van roken en alcohol volgt 

een gesprek met ouders en kind. Eventueel kan doorverwezen worden naar SMW.  

Dit beleidsstuk en de gedragsregels worden jaarlijks geëvalueerd. 

Onze directeur en de Medezeggenschapsraad committeren zich aan de aanvraag 
voor het vignet Gezonde School voor het thema Roken en alcohol.  
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