
Met ingang van het kalenderjaar 2014 is het Gymnasium Celeanum een alcoholvrije school. Dit 

houdt in dat er tijdens klassenavonden, feesten en andere onder verantwoordelijkheid van de 

school georganiseerde bijeenkomsten het gebruik, bezit of het onder invloed zijn van alcohol 

verboden is voor leerlingen en personeel.  

 

De zero-tolerance-aanpak impliceert ook dat voor alle reizen en excursies die in schoolverband 

en onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden het gebruik van alcohol niet is 

toegestaan.  

 

Voor de Griekenland-reis en de ski-reis geldt de regel niet, daar deze reizen niet onder 

verantwoordelijkheid van de school vallen. Bovendien is de ski-reis niet exclusief aan school 

verbonden, aangezien er ook deelnemers van buiten zijn.  

 

Gezien hun voorbeeldfunctie gelden deze regels ook voor het personeel: in het bijzijn van 

leerlingen drinken zij geen alcohol.  

 

Uitzonderingen op bovenstaande regel zijn mogelijk tijdens bijzondere gelegenheden als jubilea, 

afscheidsbijeenkomsten, personeelsborrels, diploma-uitreiking en dergelijke waarbij de 

schoolleiding kan besluiten beperkt alcoholgebruik toe te staan voor het personeel en voor 

leerlingen vanaf achttien jaar.  

 

De schoolleiding ziet zich in deze maatregel gesteund door de nieuwe wet die met ingang van 1 

januari 2014 van kracht is en die de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik verhoogd heeft naar 

achttien jaar.  

 

Bij reizen en excursies geldt het volgende sanctiebeleid:  

 Mocht een leerling zich niet houden aan het zero tolerance- beleid, dan volgen er sancties 

die ter beoordeling van de reisleiding zijn. Hierbij is er sprake van een escalatieladder. Het 

naar huis sturen van een leerling tijdens de Rome- of een andere reis gebeurt altijd in overleg 

met de schoolleiding. De beoordeling vindt ter plekke plaats door de dan aanwezige leiding; 

hierin wordt maatwerk geleverd.  

 Als het sterke vermoeden bestaat dat een leerling onder invloed is van alcohol, dan kan hem 

of haar gevraagd worden een blaastest af te leggen. Dit kan juridisch gezien alleen op 

vrijwillige basis. Bij weigering handelt de reisleiding (eventueel na overleg met de 

schoolleiding) naar bevind van zaken.  

 Voorafgaand aan een excursie of reis zal er tussen begeleiders en schoolleiding overleg 

plaatsvinden over de eventueel op te leggen sancties. - In alle gevallen waarin het regelement 

niet voorziet, beslist de schoolleiding.  

Namens de schoolleiding,  
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