
   
 

Rookbeleid op het OBC  

 

Scholen zijn bij uitstek plekken waar een groot deel van de dag veel mensen samenzijn om goed 

onderwijs te geven en te volgen. Leren in een veilige en schone omgeving komt de ontwikkeling 

van overwegend jonge mensen ten goede. In zo’n omgeving is het van groot belang dat zoveel 

mogelijk gezondheidsrisico’s vermeden worden.  

Wat het roken betreft, toont voortschrijdend inzicht overduidelijk aan dat het schadelijk is voor de 

gezondheid. De effecten hiervan hebben niet alleen betrekking op de rokers zelf, maar ook op 

mensen in de directe omgeving van de rokers. Om die reden heeft het OBC een regeling opgesteld 

voor rokers die tevens aansluit op het beleid van de overheid om het roken te ontmoedigen.  

Het OBC is in beginsel een rookvrije school. Echter, voor leerlingen die het roken niet kunnen laten, 

heeft de schoolleiding een regeling opgesteld die past bij de 18+ maatregel van de overheid.  

De OBC-rokersregeling houdt het volgende in:  

 1.  Voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en die willen roken in de pauzes, kan bij 

  aanvang van het schooljaar een rokerspas worden aangevraagd bij de  

  hoofdconciërge. Hiervoor wordt een aanvraagformulier ingevuld en ondertekend 

  door de leerling en een van de ouders of verzorgers.  

 2.  De rokerspas wordt alleen versterkt na schriftelijke instemming van een van de 

  ouders  of verzorgers.  

 3.  Wanneer je in het bezit bent van de rokerspas, is roken alleen toegestaan op een 

  aangewezen plek buiten het schoolterrein.  

 4.  De kosten voor de gepersonaliseerde rokerspas komen voor rekening van de  

  leerling.  

 5.  De geldigheidsduur van de pas loopt vanaf de datum waarop de leerling 18 jaar 

  wordt tot het moment waarop de leerling wordt uitgeschreven van het OBC.  

 6.  De rokerspas is strikt persoonlijk en mag niet uitgewisseld worden met andere  

  leerlingen.  

Toelichting:  

 1.  Tijdens de pauzes is het niet meer toegestaan om het schoolterrein te verlaten. 

  Alleen voor 18+ leerlingen met een rokerspas maken we hiervoor een uitzondering. 

 2.  Voor leerlingen die nog geen 18 jaar zijn en wel roken, al dan niet met instemming 

  van de ouders of verzorgers, zal geen uitzondering worden gemaakt op deze  

  regeling.  

 3.  Voor de handhaving van deze regeling is het voor de leerling verplicht de rokerspas 

  bij zich te dragen. Wanneer een personeelslid vaststelt dat je als roker de pas niet 

  kunt tonen, wordt je opgedragen onmiddellijk te stoppen met roken en terug te 

  keren naar het schoolterrein.  

 4.  Deze regeling is bedoeld om het gedrag van de rokers in goede banen te leiden en 

  zowel de rokers als de niet-rokers te beschermen tegen schadelijke effecten van 

  het roken. Wanneer de bepalingen uit deze regeling niet worden nageleefd, zal de 

  schoolleiding in individuele gevallen overgaan tot het opleggen van een passende 

  maatregel. In het uiterste geval zal een tijdelijke of blijvende intrekking van de 

  rokerspas worden opgelegd.  


