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Alcoholbeleid Pax Christi College 
 

Per 1 januari 2014 is de nieuwe Drank-en Horecawet van kracht. Volgens de nieuwe wet mogen 

jeugdigen onder de 18 jaar geen alcohol, dus ook geen wijn en bier, meer kopen in winkels, slijterijen 

en horecagelegenheden. Ook wordt het in bezit hebben van alcohol op straat strafbaar. 

De school handhaaft hierbij de onderstaande regels:  

1. Op school is het tijdens lesdagen of op overige tijden waarop werk ten behoeve van het 

onderwijs wordt verricht en bij schoolactiviteiten waarbij leerlingen aanwezig zijn niet 

toegestaan alcohol te gebruiken of onder invloed van alcohol te zijn. 

 

2. Het is verboden om op school, feesten, werkweken en andere onder verantwoordelijkheid 

van de school georganiseerde bijeenkomsten, alcoholhoudende drank bij zich te dragen of in 

kluisjes op te bergen. 

 

3. De klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en andere bijeenkomsten die onder 

verantwoordelijkheid van de school georganiseerd zijn alcoholvrij voor alle leerlingen, 

ongeacht leeftijd. Voor het begeleidend personeel is in aanwezigheid van leerlingen 

alcoholvrij de norm. 

 

4. Op feesten vindt bij binnenkomst alcoholcontrole plaats en wordt een zero tolerance beleid 

toegepast. 

 

5. Tijdens personeelsbijeenkomsten die een gezelligheidskarakter dragen, kan alcohol worden 

geschonken. Hierbij zal matigheid worden betracht. 

 

6. In alle gevallen buiten de hierboven genoemde (ook jubilea, afscheidsbijeenkomsten, 

diploma-uitreikingen, congressen en dergelijke) beslist de schoolleiding na overleg met de 

organisatoren over het schenken van alcohol. Alcoholvrij is in principe de norm, bij 

bijzondere gelegenheden kan daarvan afgeweken worden zonder de Drank-en Horecawet te 

overtreden. De organisatoren zorgen altijd voor een aantrekkelijk aanbod van alcoholvrije 

dranken. 

 

7. Wanneer een leerling de regels over alcohol overtreedt, wordt hij hier op aangesproken en 

kunnen strafmaatregelen worden opgelegd. Als het een minderjarige leerling betreft, 

worden tevens de ouders geïnformeerd. 

 

8. Wanneer een medewerker de regels over alcohol overtreedt, volgt een gesprek met de 

schoolleiding. 
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 Leerlingen Personeel 

In school  Geen alcoholische dranken  Geen alcoholische dranken 
in bijzijn van leerlingen 
(voorbeeldfunctie) 

Buitenschoolse activiteiten 
(o.a. kamp, schoolfeest) 

 Geen alcoholische dranken 

 Geen eigen alcoholische 
drank meenemen 

 Bij feesten controle aan de 
deur: zero tolerance 

 Geen alcohol in bijzijn van 
leerlingen 
(voorbeeldfunctie) 

 Afspraken maken over wie 
van de begeleiders de Bob is 

Op reis  Geen alcoholische 
dranken, ongeacht 
buitenlandse wetgeving 

 Geen eigen alcoholische 
drank meenemen 

 Wanneer een leerling zich 
in het verleden 2 maal niet 
aan het alcoholbeleid heeft 
gehouden, dan wordt 
hij/zij uitgesloten van de 
eerstvolgende 
(meerdaagse) excursie/reis 

 Geen alcohol in bijzijn van 
leerlingen 
(voorbeeldfunctie) 

 Afspraken maken over wie 
van de begeleiders de Bob is. 

 


