
SCHOOLREGLEMENT GENOTMIDDELEN 
 
 
Dit reglement is bedoeld voor leerlingen, medewerkers en bezoekers van de OSG 
Schoonoord. 
Dit reglement dient aan leerlingen, medewerkers en ouders te worden uitgereikt en voor 
de bezoekers ter inzage te liggen. 
Dit reglement geldt voor alle gebouwen en terreinen van de OSG Schoonoord te Zeist en 
Doorn. 
 
 
TABAK 
1. Roken is binnen de gebouwen van de OSG Schoonoord verboden, met uitzondering 

van de daarvoor speciaal bestemde ruimten. De regels zijn als volgt: 
 

OZL  Alleen leerlingen uit de klassen 4, 5 en 6 mogen achter op het 
terrein van de fietsenstalling (achter de blauwe streep) roken. Een 
gedeelte is overdekt. 

 
OVZ  Alleen leerlingen uit de klassen 3 en 4 mogen roken: op het 

terreintje tegenover het restaurant, ook hier achter de blauwe lijn. In 
de vierde schoolweek van 2008-2009 komt ook hier een overdekte 
rookruimte. Na 1 oktober 2008 worden de leerlingen geacht deze 
regel te kennen. 

 
Doorn  Op het schoolterrein mogen leerlingen niet roken. 

 
Medewerkers Binnen alleen in het rookkamertje in het hoofdgebouw in Zeist. 

Buiten in het rookgebiedje bij de dienstingang hoofdgebouw (ook 
hier binnen de blauwe streep), aan de achterzijde bij het laslokaal 
en aan de buitenzijde van de medewerkerskamer in Doorn. 

 

 
2. Tijdens vergaderingen, werkbijeenkomsten en andere vormen van overleg kunnen 

deelnemers bepalen dat rookpauzes worden gehouden. Gedurende die pauzes 
dient het roken in de speciaal voor roken bestemde ruimten te geschieden. 

 
 

ALCOHOL 
1a. Het gebruik van alcoholische dranken is op en bij de terreinen en in de gebouwen 

van Schoonoord verboden. 
1b. Bij bijzondere gelegenheden en bijeenkomsten kan hiervan, na voorafgaande 

toestemming van de rector, worden afgeweken. 
2a. Op klassenavonden, werkweken, kampen en andere bijeenkomsten is het gebruik 

van alcoholische dranken verboden. 
2b. Op kampen en werkweken van de 4e en hogere klassen kan hiervan in speciale 

gevallen, na voorafgaande toestemming van de algemeen directeur, worden 
afgeweken. 

1. Indien een leerling op school onder kennelijke invloed van alcohol verkeert wordt 
hij/zij uit de les verwijderd en volgt een gesprek met de schoolleiding. Bij herhaling 
volgt schorsing en uiteindelijk verwijdering van de OSG Schoonoord. 

2. Indien medewerkers en bezoekers onder kennelijke invloed van alcohol verkeren  
volgt een gesprek met de schoolleiding en kunnen voor de medewerkers, officiële 
disciplinaire maatregelen volgen. 



 

DRUGS 
1. Het is verboden op en bij de terreinen en de gebouwen van de OSG Schoonoord 

drugs te gebruiken, bij zich te dragen of te verhandelen. Bij verhandelen wordt de 
politie ingeschakeld en de leerling in kwestie onmiddellijk van school verwijderd. 

2. Indien een leerling op school onder kennelijke invloed van drugs verkeert wordt 
hij/zij uit de les verwijderd en volgt een gesprek met de schoolleiding. Bij herhaling 
volgt schorsing en uiteindelijk verwijdering van de OSG Schoonoord. 

 
 

GOKKEN 
1. Gokken om geld, in welke vorm dan ook (kaartspelen, dobbelen, wedden etc.), is 

verboden binnen de gebouwen en op de terreinen van de OSG Schoonoord. Bij 
constatering volgt een gesprek met de schoolleiding. 

2. Bij herhaling volgt schorsing en uiteindelijk verwijdering van de OSG Schoonoord. 
 

 
 
OPMERKING 
In het geval leerlingen betrokken zijn bij overtredingen van dit reglement op het gebied 
van alcohol, drugs en/of gokken wordt naar bevinden door de afdelingsleiding overleg 
gepleegd met het SOT (School OndersteuningsTeam). 
 
In het geval medewerkers betrokken zijn bij overtredingen van dit reglement op het gebied 
van alcohol, drugs en/of gokken wordt naar bevinden door de rector overleg gepleegd met 
de ARBO dienst. 
 
 


