
 Middel : ALCOHOL 

 Bezit  Gebruik/onder invloed Dealen/delen aandachtspunten 
R
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Op school: verboden. Op school: verboden. Op school: verboden. Aanzetten tot drinken = 
verboden.  
 
Gebruik van alcohol 
tijdens eetfestijn, 
opendeurdag… 
Wanneer lln komen 
eten, volgen we de wet: 
vanaf 16 mag bier of 
wijn (drank met < 
0.5 % vol., geen zwaar 
bier).  
Vanaf 18 ook zware 
bieren en sterke 
dranken. 

In de omgeving van de school: 
verboden. 

In de omgeving van de school: verboden. In de omgeving van de school: 
verboden. 

Extramuros: verboden. Extramuros: 
<16: verboden. 
>16: toegelaten op vrije momenten bepaald 
door de lkr (drank met < 0,5 % vol.).  
Toegelaten tot zolang er geen merkbare staat 
van dronkenschap is.  
Sterke drank is verboden.  

Extramuros: verboden. 
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- Gesprek met lkr die het vermoeden 
heeft.  

- Geen melding in het LVS. 
- LLB wordt op de hoogte gebracht via 

Smartschool.  

- Gesprek met lkr die het vermoeden heeft.  
- Geen melding in het LVS. 
- LLB wordt op de hoogte gebracht via 

Smartschool.  
- Afhalen door ouders, ook bij +18. 

- Gesprek met lkr die het vermoeden 
heeft.  

- Geen melding in het LVS. 
- LLB wordt op de hoogte gebracht 

via Smartschool.  
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- Alcohol wordt afgenomen door de 
vaststeller.  

- De lln wordt doorverwezen naar de 
LLB die een gesprek voert. De eerste 
keer blijft het bij een waarschuwing. 
Bij herhaling wordt de strafprocedure 
opgestart door de bemiddelaar. 

- melding in het LVS 
- De ouders worden verwittigd. 

- De lln wordt onmiddellijk doorverwezen 
naar bemiddelaar of directeur die de 
strafprocedure wordt opgestart.  
Nadien volgt een gesprek met LLB en indien 
nodig een begeleidingstraject via CLB.  

- Afhankelijk van de staat van intoxicatie zal 
een arts geraadpleegd worden. De lln wordt 
opgevangen in llnsecretariaat. 

- Er volgt een gesprek met de ouders die de 
lln moeten ophalen. 

Bij extra-muros:  

 gepaste maatregelen in functie van 
veiligheid van leerling en groep; 

  de middelen worden in beslag genomen; 

  de ouders worden verwittigd; 

  gepaste straf al naargelang de leeftijd van 
het kind, de situatie ter plaatse, … 

  terug op school: de normale 
strafprocedure wordt opgestart. 

- De lln wordt onmiddellijk 
doorverwezen naar bemiddelaar of 
directeur die de strafprocedure 
opgestart.  
Nadien volgt een gesprek met LLB 
en indien nodig een 
begeleidingstraject via CLB.  

- De ouders worden verwittigd. 



Middel : MEDICATIE 

 Bezit  Gebruik/onder invloed Dealen/delen aandachtspunten 
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Op school:  
Algemene regel = verboden. 
Toegelaten mits vooraf??? toestemming via 
Smartschool van de ouders of de behandelende 
arts. 

Op school: 
Algemene regel = verboden 
Toegelaten mits vooraf???toestemming via 
Smartschool van de ouders of de 
behandelende arts. 

Op school: verboden  

In de omgeving van de school:  
Algemene regel = verboden 
Toegelaten mits vooraf??? toestemming via 
Smartschool van de ouders of de behandelende 
arts. 

In de omgeving van de school:  
Algemene regel = verboden 
Toegelaten mits vooraf??? toestemming via 
Smartschool van de ouders of de 
behandelende arts. 

In de omgeving van de school:  
verboden. 

Extramuros: 
Algemene regel = verboden 
Toegelaten mits vooraf??? toestemming via 
Smartschool van de ouders of de behandelende 
arts. 

Extramuros: 
Algemene regel = verboden 
Toegelaten mits vooraf??? toestemming via 
Smartschool van de ouders of de 
behandelende arts. 

Extramuros: 
verboden. 
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 Bij toelating : n.v.t. 

Bij verbod:  
- gesprek met de lkr die het vermoeden heeft.  
- LLB wordt verwittigd via Smartschool.  
- niet in het LVS.  
- de ouders worden verwittigd.  

Bij toelating : n.v.t. 
Bij verbod:  
- gesprek met de lkr die vermoeden heeft.  
- de ouders worden verwittigd.  

- Gesprek met lkr die het vermoeden 
heeft. 

- Bemiddelaar wordt verwittigd via 
Smartschool.  

- De ouders worden verwittigd .  
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- Niet toegelaten medicatie wordt afgenomen 
door de vaststeller.  

- De lln wordt doorverwezen naar de LLB die 
gesprek voert. 

- De ouders worden verwittigd en komen de 
medicatie ophalen. 

- melding in het LVS 

- Niet toegelaten medicatie wordt 
afgenomen door de vaststeller. 

- De lln wordt doorverwezen naar de LLB die 
gesprek voert. Afhankelijk van de staat van 
intoxicatie zal een arts geraadpleegd 
worden. De lln wordt opgevangen in 
llnsecretariaat. 

- De ouders worden verwittigd en komen de 
lln ophalen. 

- Indien nodig wordt een begeleidingstraject 
opgestart.  

- De medicatie wordt door de 
vaststeller afgenomen.  

- De strafprocedure wordt opgestart 
door de bemidelaar.  

- De lln wordt doorverwezen naar de 
LLB die gesprek voert. 

- De ouders worden verwittigd en 
komen de medicatie ophalen.  

- Er wordt een begeleidingstraject 
aangeboden. 

 

  



Middel : TABAK / VAPEN 

 Bezit  Gebruik/onder invloed Dealen/delen aandachtspunten 
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Op school:  
<18: verboden. 
>18: bezit mag maar niet zichtbaar. 

Op school: verboden. Op school: verboden. Het is 24/7 verboden 
te roken op 
schoolterreinen (ook 
tijdens schoolfeesten 
en dergelijke…). 

In de omgeving van de school:  
<18: verboden. 
>18: bezit mag maar niet zichtbaar. 

In de omgeving van de school: 
verboden. 

In de omgeving van de school: 
verboden. 

Extramuros: 
<18: verboden. 
>18: bezit mag maar niet zichtbaar. 

Extramuros: 
Opgelet: rookverbod is van 
overheidswege verboden 24/7!!  

Extramuros: verboden. 
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 <18: opmerking van de persoon die vaststelt. 

>18: n.v.t. 
- Gesprek met de lln door de 

vaststellende lkr.  
- LLB wordt op de hoogte gebracht via 

Smartschool (niet in LVS). 

- Gesprek met lln door de vaststellende 
lkr.  

- LLB wordt op de hoogte gebracht via 
Smartschool (niet in LVS). 
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<18: gesprek met lkr die betrapt en de 
sigaretten laten wegsteken. 
>18: lln wordt aangemaand sigaretten weg 
te steken. 

- Lln wordt doorverwezen naar de LLB: 

  1e keer: gesprek met LLB 

  2e keer: strafprocedure door 
bemiddelaar 
- Bij <18 worden de ouders verwittigd. 
- Begeleidingstraject kan vrijwillig 

opgestart worden. Er wordt eventueel 
doorverwezen naar websites om te 
stoppen.  

- Lln wordt doorverwezen naar de LLB: 

  1e keer: gesprek met LLB 

  bij hardnekkig dealen worden de 
ouders verwittigd.  
- De strafprocedure wordt opgestart 

door de bemiddelaar.  

  



Middel : CANNABIS  

 Bezit  Gebruik/onder invloed Dealen/delen aandachtspunten 
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Op school: verboden. Op school: verboden. Op school: verboden. Politie raadt aan telefonisch 
contact op te nemen 
alvorens hen de drugs te 
bezorgen. (niet in het 
buitenland) 
054/89 13 70 (Patrick 
Leerman) 
053/65 00 65 (Liedekerke) 

In de omgeving van de school:  
verboden. 

In de omgeving van de school: 
verboden. 

In de omgeving van de 
school: 
verboden. 

Extramuros: verboden. Extramuros: verboden. Extramuros: verboden. 
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 - Gesprek met de lkr die vermoeden heeft en 

vragen om de boekentas leeg te maken. Bij 
weigering: naar LLB of directeur.  

- Ouders worden verwittigd.  

- Gesprek met lkr die vermoeden heeft.  
- De ouders worden verwittigd.  

- Gesprek met de LLB. 
- De ouders worden 

verwittigd.  
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- Gesprek met de lkr die vaststelt en vragen om 
de boekentas leeg te maken.  
Bij weigering: naar de directeur. 

- De gevonden cannabis wordt afgenomen en 
aan de politie bezorgd.  

- Extramuros: 

  ouders worden verwittigd; 

  terug op school: normale strafprocedure. 
- De ouders worden verwittigd. 
- Een begeleidingstraject (eventueel door de 

vroegpreventie) wordt aangeboden.  
- De directeur geeft een sanctie (eventueel een 

begeleidingsplan).   
- Bij herhaling wordt de politie ingeschakeld.  

- Gesprek met lkr die vaststelt en vragen om 
de boekentas leeg te maken. 

- De directeur wordt verwittigd en geeft een 
sanctie.  

- De lln wordt opgevangen in llnsecretariaat. 
- De gevonden cannabis wordt afgenomen en 

aan de politie bezorgd.  
- De ouders worden verwittigd en komen de 

lln ophalen. Een begeleidingstraject 
(eventueel door de vroegpreventie) wordt 
aangeboden.   

- Extramuros:  

  gepaste maatregelen in functie van 
veiligheid van leerling en groep; 

  de middelen worden in beslag genomen; 

  de ouders worden verwittigd; 

  gepaste straf al naargelang de leeftijd van 
het kind, de situatie ter plaatse, … 

  terug op school: de normale 
strafprocedure wordt opgestart. 

- De politie wordt 
verwittigd.  

- De ouders worden 
verwittigd en halen de lln 
op.  

- Gesprek met de directeur 
die de strafprocedure 
opstart. 

- Een begeleidingstraject 
wordt voorgesteld. Bij niet 
meewerken of opvolgen, 
volgt een tuchtprocedure.   

 

  



Middel : ILLEGALE MIDDELEN 

 Bezit  Gebruik/onder invloed Dealen/delen aandachtspunten 
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 Op school: verboden. Op school: verboden. Op school: verboden.  

In de omgeving van de school: verboden. In de omgeving van de school: verboden. In de omgeving van de school: 
verboden. 

Extramuros: verboden. Extramuros: verboden. Extramuros: verboden. 
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 - Gesprek met de lkr die vermoeden heeft of 

met de LLB. 
- De ouders worden verwittigd en 

vroegpreventie wordt ingeschakeld.  

- De meldingsfiche (zie bijlage) wordt ingevuld 
door de lkr met vermoeden.  

- Bij verschillende meldingsfiches volgt een 
gesprek met LLB en worden de ouders 
verwittigd.  

- Vroegpreventie wordt ingeschakeld. 

- Gesprek met lkr en LLB.  
- De ouders worden verwittigd.  
- Vroegpreventie wordt 

ingeschakeld. 
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- De politie wordt verwittigd (kan anoniem) en 
haalt de middelen op. 

- De ouders worden verwittigd. 
- Via CLB of vroegpreventie wordt een 

begeleidingstraject uitgewerkt. 
- De tuchtprocedure wordt opgestart. 
- Extramuros: 

 ouders verwittigen; 

 terug op school: normale strafprocedure. 

- De politie wordt verwittigd (kan anoniem) en 
haalt de middelen op.  

- De ouders worden verwittigd en halen de lln 
op. 

- Via CLB of vroegpreventie wordt een 
begeleidingstraject uitgewerkt.  

- De tuchtprocedure wordt opgestart.  
- Extramuros:  

 gepaste maatregelen in functie van de 
veiligheid van leerling en groep; 

 de middelen worden in beslag genomen; 

 de ouders verwittigen; 

 gepaste straf al naar gelang de leeftijd van 
het kind, de situatie ter plaatse, … 

 terug op school: normale strafprocedure 
(tuchtprocedure). 

- De politie wordt verwittigd.  
- De ouders worden verwittigd 

en halen de lln op.  
- Vroegpreventie wordt 

ingeschakeld. 
- De tuchtprocedure wordt 

ingezet.  
- Extramuros:  
o gepaste maatregelen in 

functie van de veiligheid van 
leerling en groep; 

o de middelen worden in 
beslag genomen; 

o de ouders verwittigen; 
o gepaste straf al naar gelang 

de leeftijd van het kind, de 
situatie ter plaatse, … 

o terug op school: normale 
strafprocedure 
(tuchtprocedure). 

  



Middel : ENERGIEDRINKS 

 Bezit  Gebruik/onder invloed Dealen/delen aandachtspunten 
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Op school: verboden. Op school: verboden. Op school: verboden.  

In de omgeving van de school:  
verboden. 

In de omgeving van de school: verboden. In de omgeving van de school: 
verboden. 

Extramuros: verboden. Extramuros: verboden. Extramuros: verboden. 
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 Gesprek met de lkr die vermoeden heeft.  Gesprek met de leerkracht die vaststelt. Gesprek met lkr of LLB. 
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Drank laten afgeven en na schooltijd 
teruggeven.  
Bij herhaaldelijk bezit: de ouders verwittigen. 

Bezorgdheid uiten bij de ouders. Een 
reflectietaak over de gevolgen van deze 
dranken.  
De drank afnemen en na schooltijd 
teruggeven.  

De drank afnemen. De 
strafprocedure opstarten.  
De ouders verwittigen.  

 

  



GAMEN 

regel 

Op school: 1e graad heeft GSM hele dag in locker. 

In de omgeving van de school:  
n.v.t. 

Extramuros: er mag geen extra game-materiaal worden meegenomen. 

Procedure bij 
vermoeden 

Gesprek met de lkr die vermoeden heeft via meldingsfiche. 
Gesprek met de ouders.  
Vroegpreventie en/of CLB eventueel inschakelen. 

Procedure bij 
bewijs 

Begeleidingstraject.  
Als de ouders verwittigen en eventueel doorverwijzen naar CLB en/of JAC. 

 

 

GOKKEN 

regel 

Op school: verboden. Gokken voor geld = verboden voor -18. 

In de omgeving van de school:  
verboden. 

Extramuros: verboden. 

Procedure bij 
vermoeden 

Gesprek met de lkr die vermoeden heeft  
Gesprek met de ouders.  

Procedure bij 
bewijs 

Begeleidingstraject.  
Als de ouders verwittigen en eventueel 
doorverwijzen naar CLB en/of JAC. 

 


