Protocol omgaan met drugs

Inleiding
Op ECL vinden we het van belang dat het gebruik van drugs aan strakke regels gebonden is,
zeker waar het jonge gebruikers betreft. Om te beginnen zijn er wettelijke kaders. Daaruit
afgeleid en daarnaast zijn er ook onze eigen regels die we rond dit onderwerp hanteren. Al
die regels zijn er omdat wij weten dat het gebruik van drugs de gezondheid schaadt, de
concentratie en schoolprestaties negatief beïnvloedt en het sociaal contact bemoeilijkt.
Daarom voert het ECL een actief ontmoedigingsbeleid.
Regels
1. Het gebruik van drugs, het in bezit hebben en/of dealen van drugs, is in en om de school
niet toegestaan. Dit geldt voor alle door de school georganiseerde activiteiten
2. Als een medewerker van het ECL een leerling ervan verdenkt drugs te hebben gebruikt
dan wel in het bezit te zijn van drugs, meldt hij dat bij de betreffende afdelingsleider of bij
de rector.
3. Signalen van buitenaf (andere ouders, jongerenwerkers, politie et cetera) worden
eveneens gemeld aan de betreffende afdelingsleider of bij de rector.
4. De afdelingsleider onderzoekt de verdenking in samenwerking met de
veiligheidscoördinator van het ECL. Als de verdenking gegrond is, worden ouders
hiervan onverwijld op de hoogte gesteld.
5. De afdelingsleider bespreekt de situatie en de te nemen maatregelen met de rector.
6. De afdelingsleider bespreekt de te nemen maatregelen met de ouders. De leerling is bij
dit gesprek aanwezig.
7. De afdelingsleider kijkt in overleg met de ouders welke vervolgactie nodig is in de
dagelijkse gang van zaken op school. Bovendien wordt melding gemaakt van het geval in
het (incidenten)registratiesysteem.
8. De volgende maatregelen kunnen worden genomen, apart of in combinatie:
a. het opleggen van een verplichting om een werkstuk (en presentatie) te maken over
de gevaren van alcohol en drugs
b. schorsing
c. in geval van herhaling kan de leerling van school worden verwijderd.
9. De zorgcoördinator van het team bespreekt de leerling in het zorgoverleg om te kijken
welke nazorg door functionarissen van de school of daarbuiten gewenst is.
10. In elk geval waar sprake is van overtreding van wet- en regelgeving doet de school
melding bij de politie.
11. In geval van dealen in en om de school, volgt verwijdering van school.
12. Van deze melding worden de ouders van de betreffende leerling op de hoogte gesteld
evenals de rector.
13. De school treedt niet in het justitiële onderzoek maar beperkt zich tot pedagogische
maatregelen in het belang van de gang van zaken op school.
14. De school besteedt systematisch aandacht aan de gevaren van drugs, bijvoorbeeld in
projectdagen door middel van workshops en ervaringsdeskundigen, en door het
regelmatig organiseren van een ouderavond met algemene informatie.
15. Als dit het streven van de school ondersteunt of dient, worden contacten aangegaan en
onderhouden met organisaties die het gebruik van drugs in goede banen trachten te
leiden.
16. In geval van lacunes in dit protocol beslist de rector
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