
 

 

Datum 8 november 2022 
Onderwerp Rookbeleid en regels rondom vuurwerk 
  

Behandeld door Alinka Spijkers 
Telefoonnummer 0513 – 482 166 
E-mail                 info@pleinjoure.nl 
 

 

 

Beste ouder(s),verzorger(s),  

 

Via deze brief stel ik u op de hoogte van ons hernieuwde rookbeleid en deel ik de regels 

rondom het in bezit hebben van vuurwerk onder schooltijd.  

 

We hebben de afgelopen tijd geconstateerd dat een groeiende groep leerlingen onder 

schooltijd rookt rondom het schoolgebouw. Daarnaast constateren wij dat leerlingen in 

toenemende mate e-sigaretten (zogenaamde vaporwaves) roken. Dit was voor ons de 

aanleiding om ons bestaande rookbeleid te herijken.  

 

Het herijkte rookbeleid is als volgt: 

1. Roken op het schoolterrein van Plein Joure is niet toegestaan (dit was reeds 

bestaand beleid, omdat wij een rookvrije school zijn). 

2. Leerlingen uit klas 1 en 2 mogen onder schooltijd niet het schoolplein verlaten. Deze 

leerlingen roken daarom niet tijdens hun schooldag. 

3. Leerlingen uit klas 3 en 4 mogen tijdens een tussenuur het schoolplein verlaten. Voor 

deze leerlingen geldt dat zij alleen mogen roken op een daarvoor bestemde rookplek 

(naast het schoolterrein) wanneer zij schriftelijke toestemming hebben van hun 

ouder(s)/verzorger(s).  

Leerlingen kunnen bij dhr. Schots een formulier ophalen waarop ouders hun 

toestemming vermelden. Dit formulier levert de leerling weer in bij dhr. Schots. 

4. Leerlingen uit klas 3 en 4 die van hun ouders schriftelijke toestemming hebben om te 

mogen roken tijdens een tussenuur, mogen alleen roken op de daarvoor bestemde 

rookplek = naast het schoolterrein. Wij er als school voor gekozen om een specifieke 

rookplek aan te wijzen om eventuele overlast voor omliggende 

bedrijven/omwonenden te beperken. 

5. Bovenstaand beleid is ook van toepassing op vapen (het roken van een e-sigaret). 

 

Het herijkte rookbeleid gaat in per maandag 14 november 2022. Vanaf die datum gaan 

wij hier samen met onze medewerkers op handhaven. Van leerlingen die zich niet aan 

het herijkte rookbeleid houden, wordt contact gelegd met de ouder(s)/verzorger(s). 

 

 

Vuurwerk 

Daarnaast merken wij dat er leerlingen zijn die onder schooltijd vuurwerk in hun bezit 

hebben en/of afsteken. Voor al onze leerlingen is onze school en dus ook het schoolplein 

een veilige omgeving en daar hoort vuurwerk niet bij.  
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Het beleid rondom vuurwerk is als volgt: 

1. Het bezitten en/of afsteken van (alle soorten) vuurwerk in en rondom de school is 

niet toegestaan. 

2. Leerlingen die vuurwerk in bezit hebben of afsteken tijdens schooltijd kunnen 

hiervoor (intern) worden geschorst. 

3. Bij het afsteken van vuurwerk tijdens schooltijd wordt de politie ingeschakeld.   

4. De school kan gebruik maken van het recht, volgens de daarvoor geldende regels, 

om een kluiscontrole uit te voeren bij vermoedens van vuurwerkbezit.  

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Heeft u hierover nog vragen, neemt u 

dan gerust contact op met de coach van uw kind.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Alinka Spijkers 

Directeur Plein Joure 

 

 


