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Achtergrond: 
De afgelopen jaren is het omgaan met roken en het gebruik van alcohol in de maatschappij duidelijk 
veranderd. Was het vroeger een ‘laissez faire’ beleid, nu is een strikter beleid noodzakelijk. In alle 
afgelopen jaren is ons nooit gevraagd hoe ons rookbeleid of alcoholbeleid is. Door de veranderende 
samenleving heeft ook De Uilenburcht gemeend hierin een standpunt te moeten innemen. Vandaar 
dit protocol.  
Dit protocol is opgesteld in samenwerking en overleg met de Medezeggenschapsraad en het team.  
 
Doel van dit beleid: 
Duidelijkheid voor volwassenen (als leerkracht, ouder of begeleider) welke afspraken er bij ons 
gelden betreffende roken en het gebruik van alcohol. 
 
Uitgangspunten: 

- We vinden dat kinderen geen last mogen hebben van rokende volwassenen. 
- Toch zijn er ook volwassenen, die het moeilijk vinden om niet te roken. Omdat we toch graag 

willen, dat ook deze ouders de avonden bezoeken, waarop hun kind optreedt, zoeken we 
naar een oplossing, via dit alcohol- en rookprotocol. 

- Daarnaast vinden we het ook belangrijk, dat we geen andere wereld creëren, waarin 
kinderen helemaal niet meer in contact komen met volwassenen die roken of drinken. 
Verstandig ermee omgaan, het goede voorbeeld geven: dat is essentieel hierin. 

 
Afspraken t.av. roken: 

o Volwassenen roken niet in het bijzijn van kinderen. 
Dit betekent dat: 
- De speelplaats en het schoolgebouw een rookvrije zone is. 
- Van ouders die hun kinderen ophalen/wegbrengen verwachten wij, dat zij niet roken. 
- Er wordt niet gerookt tijdens excursies, schoolreis of kamp door ouders, begeleiders en 

leerkrachten. Uitzondering: als de kinderen op kamp naar bed zijn, dan kunnen de begeleiders, 
buiten roken.  

o Uitzondering:  
Tijdens feestavonden (musicalopvoeringen e.d.)  
- mogen de ouders roken op het onderbouwplein; dit plein is afgesloten van de andere 

pleinen.  
- roken de leerkrachten niet tijdens feestavonden, waar kinderen bij zijn; zij zijn namelijk 

in functie.  
 
Afspraken t.a.v alcohol:  

o Musical:  
- We schenken alcohol aan ouders en andere volwassenen, tijdens musicalavonden. 

Daarbij zorgen we ervoor, dat dit tot enkele drankjes beperkt blijft. 
- Kinderen mogen fris halen bij een speciale “kinderbar”. 

o Kamp:  
Tijdens kampdagen wordt geen alcohol geschonken. Leerkrachten en begeleiders hebben de 
zorg voor de kinderen en horen dus nuchter te zijn.  

o Kerstavond: 
Tijdens de kerstavond schenkt de Oudervereniging glühwein op de speelplaats aan de 
wachtende ouders. Dit is goed gecontroleerd, en alleen gericht op de ouders.  

 
 


