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Schoolfeesten zijn belangrijk voor het verstevigen van de onderlinge band. Om de feesten goed te laten
verlopen hebben we afspraken gemaakt. We willen ook wijzen op een paar zaken die absoluut niet mogen.
1. De toegang
a. De toegang wordt bewaakt door docenten en eventueel medewerkers van een
veiligheidsdienst.
b. Toegang tot het schoolfeest wordt alleen verleend op vertoon van het toegangsbewijs en het
schoolpasje van het lopende schooljaar.
c. Het meenemen van een introduce is niet toegestaan.
d. Er zal steekproefsgewijs worden gefouilleerd om te voorkomen dat er drank, drugs of andere
verboden voorwerpen mee naar binnen worden genomen.
e. De ingang is slechts open tot een bepaalde tijd. Zorg dat je op de hoogte bent van die tijd
(verschilt per schoolfeest), daarna is er geen toegang meer mogelijk.
2. Alcoholhoudende drank en drugs
a. Op schoolfeesten wordt geen alcohol geschonken.
b. Op schoolfeesten worden geen drugs gebruikt.
c. Als je toch alcoholhoudende drank of drugs meeneemt of (eventueel vooraf) gebruikt hebt,
word je niet toegelaten tot het schoolfeest of verwijderd.
d. Het is verboden op schoolfeesten andere stimulerende middelen bij je te hebben.
e. Als er een vermoeden is dat er drank in het spel is, dan kan een blaastest afgenomen
worden.
3. Roken
a.
b.
c.
d.

We hebben liever niet dat je rookt.
Onderbouwleerlingen mogen helemaal niet roken.
Alleen als er binnen een aparte rookruimte is, mogen de bovenbouwleerlingen daar roken.
Je kunt niet naar buiten gaan om te roken.

4. Verantwoordelijkheid persoonlijke eigendommen
a. Het meenemen van mobiele telefoons, of andere persoonlijke eigendommen, is voor eigen
risico. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of wegnemen van
voorwerpen. Denk dus goed na of je wel een mobieltje of veel geld nodig hebt!
5. Maatregelen
a. Bij overtreding van de regels: geen toelating of verwijdering van het schoolfeest. De
schoolleiding neemt verdere maatregelen. Dit kan betekenen dat jou de toegang tot volgende
schoolfeesten of andere activiteiten geweigerd wordt.
b. Je ouders worden gewaarschuwd, en hen zal gevraagd worden jou op te halen. Als je ouders
van mening zijn dat je zelf naar huis kan komen, ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij je
ouders. De schoolleiding legt één en ander vast in het incidentenregister.

Als iedereen zich aan deze regels houdt, worden het erg leuke en gezellige schoolfeesten.
Mocht je nog vragen hebben, loop dan even langs bij de schoolleiding.

