
 
Alcoholprotocol 

 
Met ingang van 01-01-2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Dit betekent o.a. dat jongeren 
onder de 18 jaar geen alcohol mogen drinken. Jongeren onder de 18 die in het bezit zijn van 
alcohol zijn strafbaar. Genoemde wetgeving is opgesteld om het drankgebruik onder jongeren 
terug te dringen en op deze wijze bij te dragen aan een gezonde leefstijl.   
 
Het Pieter Groen wil bijdragen aan een gezonde leefstijl van onze leerlingen. Omdat wij de 
afgelopen jaren tijdens excursies, werkweken en schoolfeesten te maken hebben gehad met het 
gebruik van alcohol heeft de schoolleiding besloten om een alcoholprotocol op te stellen.  
 

- Algemeen: In dit alcoholprotocol staan de regels en afspraken vermeld omtrent het 
alcoholbeleid op het Pieter Groen tijdens verplichte excursies, werkweken, 
buitenschoolse activiteiten en schoolfeesten. 

- Het alcoholprotocol wordt opgesteld en vastgesteld door de directie, De MR heeft 
instemmingsrecht in deze.  

   
Afspraken en regels.  
 

1. Op het Pieter Groen wordt geen onderscheid gemaakt tussen leerlingen jonger dan 18 
jaar en leerlingen die 18 jaar of ouder zijn. Het Pieter Groen is een alcoholvrije school dus 
geen enkele leerling nuttigt alcohol onder schooltijd. 

2. Tijdens schoolfeesten, excursies en verplichte buitenschoolse activiteiten voor leerlingen 
wordt er geen alcohol aangeboden en genuttigd. Dit geldt voor leerlingen én collega’s. 

3. Tijdens werkweken is het voor collega’s niet toegestaan om alcohol te nuttigen in het 
bijzijn van leerlingen.  

4. Bij activiteiten die toegankelijk zijn voor leerlingen en hun ouders kan er alcohol 
aangeboden en gebruikt worden. Bij activiteiten die uitsluitend toegankelijk zijn voor 
ouders kan er alcohol aangeboden en gebruikt worden. Bij activiteiten die georganiseerd 
worden voor collega’s kan er alcohol aangeboden en gebruikt worden. 

5. Bij vrijwillige buitenschoolse activiteiten georganiseerd door collega’s (bijvoorbeeld uit eten 
met je klas) is er altijd een collega die niets drinkt. Overige collega’s kunnen, uiteraard met 
mate, alcohol gebruiken. 

   
Preventieve maatregelen t.a.v. alcoholgebruik  
 

1. Alle leerlingen, ouders en personeelsleden worden op de hoogte gesteld van dit 
alcoholprotocol.  

2. Voor aanvang van of tijdens activiteiten en/of gedurende het schooljaar (wanneer hier 
aanleiding voor is) kunnen steekproefsgewijs en gericht blaastesten worden afgenomen. 
De school beschikt over een professioneel blaasapparaat. 

3. Als hier aanleiding voor is kunnen lockers worden gecontroleerd. Dit gebeurt in het bijzijn 
van minimaal 1 directielid.  

4. Collega’s zien er tijdens activiteiten op toe dat de regels en afspraken in het 
alcoholprotocol worden nagekomen.   



Sancties bij overtreding regels alcoholgebruik.  
 

1. Het indrinken voorafgaand aan c.q. het  drinken van meegebrachte  alcoholische dranken 
tijdens schoolfeesten wordt niet getolereerd. Wanneer dit wordt opgemerkt worden de 
ouders van de leerling gebeld en wordt de leerling verwijderd van het feest. Ouders halen 
de leerling op van school. 

2. Het indrinken voorafgaand aan c.q. het  drinken van meegebrachte  alcoholische dranken 
tijdens excursies, werkweken en verplichte buitenschoolse activiteiten wordt niet 
getolereerd. Wanneer dit wordt opgemerkt worden de ouders van de leerling gebeld en 
beslist de schoolleiding samen met de collega’s ter plaatse over passende maatregelen. 
 
Maatregelen die genomen kunnen worden: 
- Gesprek met ouders en leerling; 
- De leerling krijgt een schorsing voor bijv. het volgende schoolfeest of een andere 

activiteit; 
- Ouders komen de leerling ophalen (uiteraard afhankelijk van de afstand); 
- De leerling krijgt een taak die tijdens de vrije uren op school moet worden uitgevoerd;  
- Bij herhaling of zeer ernstige incidenten wordt tot schorsing van de leerling voor één of 

meerdere dagen overgegaan. 
 
    
Dit protocol is vastgesteld door de directie op d.d. 07-01-2016. 
De MR heeft ingestemd met dit protocol.   
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