Algemene opmerkingen vooraf

Reglement

–– Schooltijd is de tijd die de leerlingen onder verantwoordelijkheid
van de school doorbrengen.

Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen binnen het fysieke
domein van de school en/of tijdens de schooltijd.

–– LVS staat voor ‘leerlingvolgsysteem’ en verwijst naar het digitale
dossier van iedere leerling.
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–– De coördinatie licht de directie ten allen tijden in via LVS of
mondeling.
–– Als een personeelslid de studentenkaart van een leerling aan
de coördinatie bezorgt, volgt er altijd een gesprek tussen de
coördinatie en de desbetreffende leerling.
–– Knipjes in de studentenkaart en strafstudies worden enkel gegeven
door de coördinatie.
–– Indien coördinatie of directie ouders inlicht ‘op zelf gekozen wijze’,
kan dit mondeling gebeuren (al dan niet telefonisch) of schriftelijk
via de agenda.
–– Indien beslist wordt om een tuchtdossier op te starten, gebeurt
alles volgens het wettelijk kader.
–– Indien een leerling tijdens de lessen uit de klas gezet wordt, wordt
deze leerling via het onthaal naar de coördinatie gestuurd.
–– Indien de alertheid verhoogd moet worden, verwittigt het
betrokken personeelslid de coördinatie. De coördinatie informeert
de nodige collega’s.
–– Er is sprake van recidivisme als een leerling een regel voor de
tweede keer overtreedt in een lopend schooljaar.
–– Indien ‘eventueel’ vermeld wordt bij een reactiewijze, dient het
desbetreffende personeelslid te beslissen.
–– Bij ‘schorsing’ houdt de zorgcoördinator of het CLB een discreet
gesprek met de klas.
–– Een gepaste sanctie kan o.a. bestaan uit een knip in de
studentenkaart, een strafstudie…
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Het bezit, gebruik en delen van alcohol is verboden, behalve voor de
derde graad tijdens meerdaagse schooluitstappen op vooraf
afgesproken momenten en plaatsen. Alcohol als souvenir meebrengen
van een meerdaagse uitstap kan als je een begeleider verwittigt.
Het gebruik van tabak is verboden behalve voor de derde graad tijdens
meerdaagse schooluitstappen op vooraf afgesproken momenten en
plaatsen.
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Het bezit en delen van tabak is verboden behalve voor de derde graad
indien niet manifest zichtbaar.
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Het bezit en gebruik van medicatie is verboden, behalve medicatie met de
toestemming van een ouder. Het delen van medicatie is verboden.

5

Het bezit, gebruik en delen van illegale drugs, inclusief cannabis, is
verboden.
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Het dealen van alcohol en tabak is verboden.

Het dealen van medicatie en illegale drugs, inclusief cannabis, is
verboden.

Het storend onder invloed zijn van gelijk welk middel, m.a.w. abnormaal
functioneren, is verboden. Elk personeelslid bepaalt wat storend is.

DRUGSBELEIDSPLAN
SCHEPPERSINSTITUUT
MECHELEN

REGEL 1:
Het bezit, gebruik en delen van alcohol is verboden, behalve voor de
derde graad tijdens meerdaagse schooluitstappen op vooraf afgesproken
momenten en plaatsen. Alcohol als souvenir meebrengen van een
meerdaagse uitstap kan als je een begeleider verwittigt.
–– Personeelslid neemt product af en bezorgt product en studentenkaart
aan coördinatie.
–– Coördinatie vernietigt product, geeft een gepaste sanctie en vult LVS
aan. Leerling eventueel doorverwijzen naar CLB of zorgcoördinator.
–– CLB of zorgcoördinator verwijst leerling eventueel door naar externe
hulpverlening.
REGEL 2:
Het gebruik van tabak is verboden behalve voor de derde graad tijdens
meerdaagse schooluitstappen op vooraf afgesproken momenten en
plaatsen.
–– Personeelslid neemt product af en bezorgt product en studentenkaart
aan coördinatie.
–– Coördinatie geeft een gepaste sanctie, vult LVS aan en licht eventueel
ouders in op zelf gekozen wijze. Leerlingen van eerste of tweede graad
eventueel doorverwijzen naar CLB of zorgcoördinator.
REGEL 3:
Het bezit en delen van tabak is verboden behalve voor de derde graad
indien niet manifest zichtbaar.
–– Personeelslid neemt product af en bezorgt product en studentenkaart
aan coördinatie.
–– Coördinatie vult LVS aan en licht eventueel ouders in op zelf gekozen
wijze. Coördinatie beslist of product eventueel teruggegeven wordt, in
de derde graad aan de leerling en in de eerste en tweede graad aan de
ouders. Leerlingen van eerste of tweede graad eventueel doorverwijzen
naar CLB of zorgcoördinator.
Bij recidivisme vernietigt de coördinatie het product en geeft eventueel
een gepaste sanctie.
REGEL 4:
Het bezit en gebruik van medicatie is verboden, behalve medicatie met
de toestemming van een ouder. Het delen van medicatie is verboden.
–– Personeelslid wijst leerling op het reglement en bezorgt eventueel
studentenkaart aan coördinatie.
–– Coördinatie neemt telefonisch eventueel contact op met ouders en vult
eventueel LVS aan.
Bij recidivisme leerling eventueel doorverwijzen naar CLB of
zorgcoördinator.
–– CLB of zorgcoördinator verwijst leerling eventueel door naar externe
hulpverlening.

REGEL 5:
Het bezit, gebruik en delen van illegale drugs, inclusief cannabis, is
verboden.

REGEL 8:
Het storend onder invloed zijn van gelijk welk middel, m.a.w. abnormaal
functioneren, is verboden. Elk personeelslid bepaalt wat storend is.

–– Personeelslid neemt product af en bezorgt product en studentenkaart
aan coördinatie.

–– Personeelslid zet leerling uit de les of bezorgt studentenkaart aan de
coördinatie.

–– Coördinatie geeft een gepaste sanctie en vult LVS aan.

–– Coördinatie geeft eventueel een gepaste sanctie, vult LVS aan en licht
ouders in op zelf gekozen wijze.

–– Directie nodigt ouders en leerling uit op gesprek, verwijst leerling door
naar CLB, verwittigt eventueel de politie en beslist of product vernietigd
of aan de politie bezorgd wordt. Directie zet leerling op agenda van
eerstvolgende Cel Leerlingenbegeleiding. Bij recidivisme start directie
een tuchtdossier en beslist over een eventuele schorsing.
–– CLB of zorgcoördinator verwijst leerling eventueel door naar externe
hulpverlening.

REGEL 6:
Het dealen van alcohol en tabak is verboden.
–– Personeelslid neemt product af en bezorgt product en studentenkaart
aan coördinatie.
–– Coördinatie geeft een gepaste sanctie en vult LVS aan.
–– Directie verwijst leerling door naar CLB. Directie zet leerling op agenda
van eerstvolgende Cel Leerlingenbegeleiding. Directie start een
tuchtdossier en beslist over een eventuele schorsing.
–– CLB of zorgcoördinator verwijst leerling eventueel door naar externe
hulpverlening.

–– Directie start eventueel een tuchtdossier. Directie zet leerling op agenda
van eerstvolgende Cel Leerlingenbegeleiding.
–– CLB of zorgcoördinator verwijst leerling eventueel door naar externe
hulpverlening.

REGEL 1-7:
Onderstaande reactiewijze geldt als een leerling een regel vermoedelijk
niet naleeft.
–– Personeelslid vraagt leerling om persoonlijke bezittingen te tonen en
wijst leerling op het reglement. Personeelslid verhoogt alertheid.
–– Coördinatie houdt eventueel gesprek met leerling en vult eventueel
LVS aan. Coördinatie licht eventueel ouders in op zelf gekozen wijze.
Coördinatie verwijst eventueel door naar CLB of zorgcoördinator.
–– CLB of zorgcoördinator verwijst leerling eventueel door naar externe
hulpverlening.

REGEL 7:
Het dealen van medicatie en illegale drugs, inclusief cannabis, is
verboden.
–– Personeelslid neemt product af en bezorgt product en studentenkaart
aan coördinatie.
–– Coördinatie geeft een gepaste sanctie en vult LVS aan.
–– Directie verwijst leerling door naar CLB. Directie verwittigt eventueel
de politie en beslist of product vernietigd of aan de politie bezorgd
wordt. Directie zet leerling op agenda van eerstvolgende Cel
Leerlingenbegeleiding. Directie start een tuchtdossier en beslist over
een eventuele schorsing.
–– CLB of zorgcoördinator verwijst leerling eventueel door naar externe
hulpverlening.

Verwezenlijkt door de werkgroep
drugspreventie:
- Linda Wauters
- Marc Vercauteren
- Hamid Riffi
- Ellen Van den Eynde
- Simon Jacobs
Met dank aan:
-Peter Aertsen

