Protocol ‘rookbeleid’ 2020 - 2021
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij
onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij
terrein te hebben. Dit heeft te maken met de wijziging in de tabakswet. Dit geldt voor
primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat
kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij
terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Veel scholen
hebben daarom al een rookvrij terrein ingevoerd.
Per 1 augustus 2020 mag er niet meer gerookt worden op terreinen van
onderwijsinstellingen. Vanaf 1 januari 2021 zal er worden gehandhaafd door de NVWA.
Concreet voor Terra Nigra betekent dit dat niet meer gerookt mag worden op het
schoolterrein na de zomervakantie van 2020.
In onderstaande afbeelding is het gehele terrein van Terra Nigra Praktijkonderwijs,
inclusief groenvoorziening, tot aan de stoep van de straat, omlijnd.
Het school terrein loopt tot aan de stoep van de Veltspaatstraat, de stoep van de Terra
Nigrastraat en de stoep van de Porseleinstraat.

Afb 1. Schoolterrein Terra Nigra Praktijkonderwijs Maastricht

We zijn als school, vanuit de overheid, verplicht om een actief rookbeleid te vormen.
Dit zullen wij doen door het beleid kenbaar te maken bij leerlingen, ouders/verzorgers en
personeel.
Acties in schooljaar 2019-2020
•
•
•
•

•
•
•

Eind schooljaar 2019-2020 zijn ouders per emailbericht en brief bij het rapport
van de leerling geïnformeerd over het vernieuwde rookbeleid.
Personeel is einde schooljaar 2019-2020 via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht
van het vernieuwde rookbeleid.
In de laatste IOP-week van schooljaar 2019-2020 is individueel met de leerlingen
het nieuwe rookbeleid besproken, alsook wat er van hen verwacht wordt.
De directie van Terra Nigra en Bonnefantencollega gaan in gesprek met de
Gemeente Maastricht & ketenpartners om een plan te bedenken om eventuele
overlast van leerlingen door de beperkingen voor leerlingen door het rookbeleid,
te bespreken.
Er is een pauzeplan gemaakt, waarbij activiteiten op het schoolplein en in de aula
en gymzaal mogelijk gemaakt worden. Dit om verveling door leerlingen te
voorkomen. Dit zou een positieve uitwerking kunnen hebben voor de rokers.
Er zijn spandoeken en vlaggen met de tekst ‘rookvrijschoolterrein’ aangeschaft
om leerlingen en personeel te wijzen op de verandering in het rookbeleid.
Er is een concreet plan gemaakt om extra cameratoezicht bij de hoofdingang van
de school mogelijk te maken, met goedkeuring door de MR.

Acties in schooljaar 2020-2021
•
•
•

•

Collega’s informeren over rookbeleid in APV start schooljaar (nadruk op
handhaving).
Begin schooljaar 2020-2021 zal bij de Pick Me Up (PMU) lessen het nieuwe
rookbeleid nogmaals met leerlingen besproken worden.
Leerlingen mogen vanaf het schooljaar 2020-2021 niet meer aan de voorkant van
het schoolgebouw verblijven. Wanneer de leerling moet wachten kan dit, mits de
leerling zich houdt aan de gedragsregels van Terra Nigra, in de aula of op het
dakterras aan de achterkant van de school.
Protocol rookbeleid evalueren eind oktober. Hier wordt de leerlingenraad bij
betrokken.

Handhaving
De manier waarop gehandhaafd zal worden is als volgt:
1. 1e keer overtreden van het rookbeleid.
Aanspreken van leerlingen op het niet naleven van het rookbeleid.
Het personeelslid dat de leerling aanspreekt mailt de mentor en het MT
over het niet naleven van de regels door de desbetreffende leerling. Vernoem in
deze mail de naam van de leerling, de plek waar de leerling betrapt is met
roken, de reactie van de leerling (begrip of weerstand).
MT noteert dit in het volgende bestand: tn1_fasecoordinatoren > 20202021 > schorsingen en incidenten > rokers
Consequentie: waarschuwing door mentor.
2. 2e keer overtreden van het rookbeleid.
Aanspreken van leerlingen op het niet naleven van het rookbeleid.
Het personeelslid dat de leerling aanspreekt mailt de mentor en het MT
over het niet naleven van de regels door de desbetreffende leerling. Vernoem in
deze mail de naam van de leerling, de plek waar de leerling betrapt is met
roken, de reactie van de leerling (begrip of weerstand).
MT noteert dit in het volgende bestand: tn1_fasecoordinatoren > 20202021 > schorsingen en incidenten > rokers
De mentor gaat in gesprek met de leerling over het niet naleven van het
rookbeleid.
De mentor brengt ouders/ verzorgers op de hoogte dat zoon/dochter zich niet
heeft gehouden aan het rookbeleid.
Consequentie: de leerling blijft 30 minuten na bij de mentor. Kan dit niet bij
de mentor, dan zorgt de mentor dat de leerling kan nablijven bij een ander
personeelslid.
3. 3e keer overtreden van het rookbeleid.
Aanspreken van leerlingen op het niet naleven van het rookbeleid.
Het personeelslid dat de leerling aanspreekt mailt de mentor en het MT
over het niet naleven van de regels door de desbetreffende leerling. Vernoem in
deze mail de naam van de leerling, de plek waar de leerling betrapt is met
roken, de reactie van de leerling (begrip of weerstand).
MT noteert dit in het volgende bestand: tn1_fasecoordinatoren > 20202021 > schorsingen en incidenten > rokers
Het MT gaat met de leerling en ouders/verzorgers in gesprek. In dit gesprek
wordt een contract opgesteld met de leerling en kan eventueel een voorstel
worden gedaan om contact op te nemen met de huisarts omtrent stoppen met
roken.
Consequentie: de leerling blijft 60 minuten na bij het MT.

