Middelengebruik in en rond de school
Het Hyperion Lyceum wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen en medewerkers. Daarom is het
gebruik van middelen als alcohol, tabak en drugs niet toegestaan op school. In deze brief willen we
ons beleid en de handhaving hiervan onder ieders aandacht brengen. Ze zijn bedoeld om:
− bij te dragen aan ieders gezondheid
− te voorkomen dat personen onnodig last hebben van anderen
− ervoor te zorgen dat de school haar belangrijkste taak, het bieden van onderwijs, zo goed
mogelijk kan uitvoeren.
De genoemde regels gelden voor de gang van zaken op school en tijdens buitenschoolse activiteiten.
Het gebruik van drank, tabak en drugs is niet toegestaan in en om de school onder schooltijd. Om de
school houdt in: de directe omgeving van de school, inclusief de nabijgelegen brug en
toegangswegen waarlangs zich veel scholieren bewegen. Roken wordt hier niet meer gedoogd.
Bij vermoeden van drank- of drugsgebruik kan door de schoolleiding een test ten bewijze hiervan
afgenomen worden. Wanneer bezit of gebruik van drank, tabak of drugs of handel in drugs
geconstateerd wordt, worden de volgende stappen gezet:
− De leerling wordt de toegang tot de lessen voor de rest van de dag ontzegd.
− Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
− De schoolleiding legt een passende sanctie op. Bij gebruik van of handel in drugs kan aangifte
gedaan worden.
We gaan in overleg met de GGD bekijken welke passende trainingen/hulptrajecten beschikbaar zijn
voor leerlingen en ook welke ondersteuning zij kunnen bieden aan ons team wat betreft signalering,
handelen en gespreksvoering.
Daarnaast heeft de school contact gelegd met de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam. Deze werkt
samen met de gemeente en de politie en verzorgt o.a. straatcoaches die vanaf heden rondom de
school zichtbaar aanwezig zullen zijn, bijvoorbeeld tijdens de pauzes. Wij hopen dat ook door hun
aanwezigheid een duidelijk signaal af wordt geven aan de buurt en de leerlingen.
We vinden het van groot belang dat ons onderwijs plaatsvindt in een gezonde omgeving. We stellen
het op prijs als u dit ook thuis met elkaar wilt bespreken. Voor meer informatie verwijzen we u naar
de websites van de GGD, https://gezondeschoolamsterdam.nl/vo en van Jellinek,
https://www.jellinek.nl/familie-en-omgeving/ouders-en-opvoeders/opvoedingsinformatie/.

