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Sinds vorig jaar is het beleid van de Emmaschool dat er bij activiteiten waarbij kinderen aanwezig zijn
geen alcohol geschonken wordt aan ouders en leerkrachten. Dit beleid is ingesteld door de directie,
in afstemming met de MR. Het betreft bijeenkomsten op school, zoals de kerstviering, maar ook door
de school georganiseerde activiteiten buiten school, zoals de afscheidsavond en schoolkampen.
Omdat er bij ouders regelmatig vragen zijn over dit beleid hebben we de redenen daarvoor nogmaals
op een rij gezet.
Gezonde school
Alcoholgebruik op jonge leeftijd is in Nederland lange tijd breed geaccepteerd geweest, terwijl de
risico's ervan groot zijn. Zeker in het Gooi is het alcoholgebruik onder jongeren zorgelijk (1). Gooise
middelbare scholen, gemeente en sportclubs hebben om die reden gezamenlijk een manifest over de
aanpak van misbruik opgesteld (2).
Uit onderzoek blijkt dat jongeren in hun keuze voor het al dan niet gebruiken van alcohol
sterk worden beïnvloed door de voorbeelden in hun omgeving. Tegelijkertijd doet goed voorbeeld
ook goed volgen. Een van die goede voorbeelden is dat bij feestelijke gelegenheden geen alcohol
geschonken hoeft te worden om het gezellig te maken.
Zoals veel scholen (basis- en middelbaar onderwijs), BSOs en sportclubs, vinden we een
gezonde leefstijl van kinderen van groot belang en aandacht voor gezonde voedingsgewoonten,
(niet) roken en alcoholgebruik horen daarbij. Het beleid om geen alcohol te schenken in het bijzijn
van kinderen past in die lijn en willen wij dus ook graag volgen.
Prettige interactie ouders en leerkrachten
Er zijn in de afgelopen jaren incidenten geweest ten gevolge van alcoholgebruik van ouders, met
negatieve consequenties voor de relaties tussen ouders en leerkrachten of ouders onderling. Dat is
ongewenst en onnodig. Leerkrachten moeten niet in de situatie gebracht worden dat ze ouders
moeten aanspreken op hun alcoholgebruik of de gevolgen daarvan.
Focus
Kinderen zien ouders thuis of op andere plekken ook wel eens een glas wijn of bier drinken. De
activiteiten van school zijn echter primair georganiseerd voor de kinderen. De omgeving moet daarop
dus ook ingericht zijn en we willen de aandacht tijdens die activiteiten vooral richten op de kinderen.
Het schenken van alcohol hoort daar niet bij. Ook bij externe activiteiten, zoals kamp, hebben de
meereizende ouders een belangrijke verantwoordelijkheid voor de zorg voor de kinderen en is het
uitgangspunt dus dat er geen alcohol geschonken wordt.
Het beleid geen alcohol te schenken tijdens schoolactiviteiten met kinderen past daarmee goed in
onze wens voor een gezonde school voor kinderen en prettige werkomgeving voor leerkrachten.
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