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2 Inleiding 
Kinderen kopiëren gedrag dat zij zien van volwassenen, van elkaar en van mensen in hun 
omgeving. Soms is dat goed en soms is dat juist niet goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en 
jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Wij vinden het belangrijk onze 
leerlingen een gezonde leeromgeving te geven en wij willen ook graag op onze scholen het 
goede voorbeeld laten zien. Het realiseren van een rookvrij terrein op onze scholen is één 
onderdeel van ons beleid om te komen tot gezonde scholen.  
 
Vanaf 2020 is het hebben van een rookvrij schoolterrein verplicht (zie bijlage A). In het 
amendement van de Tweede Kamer (februari 2016) wordt aangegeven dat scholen tot 2020 zelf 
de mogelijkheid hebben een rookvrij schoolterrein te realiseren voor 2020. Stichting Peelraam 
anticipeert op deze wettelijke verplichting door vanaf 2017 te gaan werken aan het realiseren 
van een rookvrij schoolterrein. Niet alleen omdat dit wettelijk verplicht is, maar omdat wij, als 
Stichting Peelraam, het belangrijk vinden een gezonde school te zijn voor alle aanwezigen.  
 
Wat houdt een rookvrij schoolterrein in? 
 
De definitie van een schoolterrein is: Een rookvrij schoolterrein is een terrein waar helemaal niet 
gerookt mag worden. De omgeving is rookvrij voor alle leerlingen, ouders, studenten, 
medewerkers en bezoekers, zonder aparte rookzone of andere uitzonderingen. 
 
Een rookvrij schoolterrein: 
 Is geheel rookvrij voor alle aanwezigen zonder uitzondering 
 Draagt bij aan een gezonde en schone leeromgeving 
 Geeft het goede voorbeeld aan leerlingen en stelt een gezonde sociale norm 
 Maakt leerlingen weerbaarder om de verleiding van roken te weerstaan 
 Beschermt leerlingen tegen (ongewenst) meeroken 

 
Een rookvrij schoolterrein willen we inbedden in een breder beleid: de gezonde school 
(www.gezondeschool.nl). De hoofdreden is dat wij willen werken aan gezonde scholen waar 
leerlingen goed kunnen leren, zich optimaal kunnen ontwikkelen in een uitdagende, veilige 
leeromgeving. Gezonde kinderen en hen optimale kansen bieden is een belangrijk thema uit het 
meerjaren strategisch beleidsplan van Stichting Peelraam maar ook vanuit de overheid komen 
verschillende verplichte regelingen op ons af, die een relatie hebben met een breed 
gezondheidsbeleid op onze scholen. Om een doordacht en goed op elkaar afgestemd beleid te 
ontwikkelen, is deze regeling rookvrij schoolterrein dan ook een onderdeel van het beleid 
gezonde school.  
 
Beleid gezonde school 
 
Een gezonde school is een school die effectief aandacht besteedt aan de gezondheid van 
leerlingen. Wij doen dat door de gezonde school aanpak.  
 
Het gezonde schoolbeleid steunt op vier pijlers: 

1. Signaleren en doorverwijzen: gezondheidsrisico’s zoals ernstig pestgedrag, overgewicht 
of sociale-emotionele problemen worden gesignaleerd en zo nodig worden leerlingen (en 
hun ouders) doorverwezen naar passende hulpverlening. 

http://www.gezondeschool.nl/
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2. Gezondheidseducatie. In de (wereldoriëntatie)lessen op school is er aandacht voor 
gezondheid, weerbaarheid en een goede sociaal-emotionele ontwikkeling. 

3. Schoolomgeving: een gezonde fysieke en sociale omgeving. Medewerkers en leerlingen 
gaan op een positieve manier met elkaar om en de fysieke schoolomgeving bevordert 
gezond gedrag. 

4. Schoolbeleid en regelgeving. Activiteiten en maatregelen worden opgenomen in het 
beleid van de stichting en de scholen.  

 
In de komende jaren zal Stichting Peelraam actief beleid voeren op bovenstaande vier pijlers.  
 
Wat gaan we eerst doen? 
 
In dit schooljaar 2016-2017 worden de volgende beleidsvoornemens ontwikkeld. Het betreft hier 
beleid dat op basis van wettelijke regelingen reeds verplicht is of verplicht wordt.  

- Klokkenluidersregeling (vastgesteld) 
- Protocol medisch handelen (in ontwikkeling) 
- Rookvrije schoolterreinen (in concept gereed) 
- Sociaal veiligheidsbeleid antipestwet (in ontwikkeling) 
- Meldcode geweld en mishandeling (in ontwikkeling) 
- Media beleid + foto- en filmbeleid (privacybeleid) 
- Data lekken (privacybeleid) 

 
Daarna ontwikkelen we een projectplan “de gezonde school” in samenwerking met alle scholen.  
 

3 Stappenplan rookvrij schoolterrein 
 
Vanaf 01-04-2017 zijn alle scholen van Stichting Peelraam rookvrij. Met als belangrijkste doel: 
het goede voorbeeld geven aan onze leerlingen. Het betekent dat niemand meer op het 
schoolterrein mag roken. Dat betekent niet dat u niet mag roken. Dat is niet aan ons. We bieden 
de mensen die willen roken een plek aan binnen het schoolterrein waar gerookt mag worden, 
niet zichtbaar voor onze leerlingen. 
 
Hoe pakken we het aan? 
 

1. We hebben een regeling: rookvrije schoolterreinen Stichting Peelraam. Deze regeling 
wordt voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in maart 2017. 
(Zie hoofdstuk 4) 

2. Nadat we instemming van de gmr hebben ontvangen, worden de schoolleiders 
geïnformeerd. De schoolleiders nemen de regeling: rookvrije schoolterreinen op in hun 
schoolreglement (tekst zie bijlage B) en in de schoolgids (vanaf 2017).  

3. Zij communiceren dit met medewerkers en ouders (zie bijlage C en D). 
4. De schoolleider maakt afspraken met medewerkers waar onder schooltijd gerookt mag 

worden. Wij vinden het belangrijk te benadrukken dat de medewerkers binnen 
Stichting Peelraam een voorbeeldfunctie hebben voor onze leerlingen. Uit onderzoek 
blijkt dat: zien roken, doet roken. De helft van de rokers start met roken op school. Dat 
willen wij graag voorkomen voor onze leerlingen.  
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5. Alle medewerkers en ouders worden door de schoolleider voor 01-04-2017 
geïnformeerd.  

6. Vanaf 01-04-2017 is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dit rookvrij houden van 
onze schoolterreinen ook te handhaven. Tips om hierover met ouders bijvoorbeeld het 
gesprek aan te gaan, staan in bijlage D.  

7. De schoolleider informeert ook andere gebruikers van het terrein dat vanaf 01-04-2017 
het terrein rookvrij is en er dus ook buiten schooltijden een rookvrij beleid wordt gevoerd.  

 

4 Regeling rookvrij schoolterrein 
 
Uitgangspunten 
 

1. Wij willen het goede voorbeeld laten zien aan onze leerlingen. 
2. De gezondheid van onze leerlingen staat voorop. 
3. Roken wordt maatschappelijk gezien steeds minder gewenst en daar willen wij graag bij 

aansluiten. 
4. Wij voeren beleid om te ontwikkelen naar een gezonde school. Deze regeling is daar een 

onderdeel van. 
5. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het handhaven van deze regeling. 
6. Wij beantwoorden met deze regeling aan de wettelijke verplichting van het hebben van 

een rookvrij schoolterrein per 01-01-2020.  
 
Reglement 
 

1. In het bijzijn of in het zicht van kinderen is de omgeving 100% rookvrij. Dus ook tijdens 
activiteiten die buiten het schoolterrein plaatsvinden wordt in het bijzijn van kinderen niet 
gerookt.  

2. Ons hele gebouw en ons schoolterrein zijn rookvrij. Alleen in de daarvoor aangewezen 
afsluitbare ruimtes die niet zichtbaar zijn voor onze leerlingen, mag worden gerookt. Dit 
geldt tijdens schooltijd, na schooltijd en bij verhuur aan derden of gebruik door derden. 

3. Iedere school maakt zichtbaar dat dit een rookvrij schoolterrein is. De school kan zelf een 
keuze maken hoe zij dit kenbaar maakt.  

4. Alle medewerkers van de school spreken elkaar, bezoekers en leerlingen aan die zich 
niet houden aan de afspraak om het schoolterrein rookvrij te houden.  

5. De schoolleider informeert nieuwe medewerkers en (nieuwe) ouders op een van de 
scholen over de afspraken “rookvrij schoolterrein Stichting Peelraam”.  

6. Ook activiteiten die buiten het schoolgebouw plaatsvinden, zoals excursies en 
schoolreisjes zijn rookvrij.  

7. Het schoolgebouw is binnen rookvrij. 
8. Het schoolterrein is geheel rookvrij. Op het schoolterrein en buiten de nabije grenzen van 

het schoolterrein wordt in het bijzijn van kinderen niet gerookt.  
9. Iedere school neemt de regeling ‘rookvrij schoolterrein’ op in het schoolreglement en de 

schoolgids.  
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Slot 
 
Het doel staat vast: het realiseren van een rookvrij schoolterrein. Laten we gezamenlijk 
kijken op welke wijze wij dit samen als goed voorbeeld voor onze leerlingen kunnen 
realiseren.  
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Bijlage A 
 
534 234Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de 
productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten 
 
Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT 
GEDRUKT ONDER NR. 9 
 
Ontvangen 1 februari 2016 
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
I 
In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel ingevoegd, luidende: 
Ja 
In artikel 10 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 
2a.Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het instellen, 
aanduiden en handhaven van een rookverbod op de terreinen behorende tot een gebouw of 
inrichting, die in gebruik zijn bij een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de 
Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra, of een instelling als bedoeld 
in de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende scholen en 
instellingen. 
II 
Artikel VI wordt als volgt gewijzigd: 
1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2.In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I, onderdeel Ja, in werking op 1 januari 2020. 
 
Toelichting 
Veel jongeren beginnen met roken op het schoolterrein. Met een rookvrij schoolterrein wordt een 
norm neergezet dat roken niet normaal is. Een steeds groter percentage scholen is rookvrij, 
maar de 100% is nog niet in zicht. De indiener van dit amendement meent dat wetgeving nodig 
is als stok achter de deur. Op 1 januari 2020 zal dit artikel in werking treden, tot die tijd hebben 
scholen zelf de tijd om een rookvrij schoolterrein te bewerkstelligen. 
Dik-Faber 
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Bijlage B 
 
Tekst schoolreglement 
 
Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat niemand rookt op het 
schoolterrein. We doen dit omdat we het goede voorbeeld aan kinderen willen geven. Uit 
onderzoek blijkt dat als kinderen anderen zien roken, zij later zelf sneller beginnen met roken. 
Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor iedereen belangrijk. 
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Bijlage C 
 

 
Informatie voor ouders 
 
 
Stichting Peelraam heeft vanaf 01-04-2017 een rookvrij schoolterrein! 
 
Een gezonde leeromgeving vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben onze scholen vanaf  
01-04-2017 een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolterrein worden 
gerookt, ook niet buiten op het schoolplein. Dit geldt voor iedereen: leraren, ouders en 
bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. 
 
Waarom een rookvrij schoolterrein? 
 
Wij vinden dat wij als school de verantwoordelijkheid hebben om leerlingen een gezonde en 
rookvrije leeromgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen, ertoe leidt 
dat kinderen later zelf eerder geneigd zijn te gaan roken. Wij willen het goede voorbeeld geven 
door de schoolomgeving rookvrij te maken.  
 
Beleid gezonde school 
 
Het rookvrij maken van het schoolterrein is een van de maatregelen die wij realiseren in het 
kader van de ontwikkeling naar een gezonde school, www.gezondeschool.nl. 
 
Wij vinden het fijn als we ons samen gaan houden aan deze nieuwe afspraak, in het belang van 
de gezondheid van al onze leerlingen. 
 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de schoolleider van uw school of met het 
bestuur van Stichting Peelraam.  
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Bijlage D 
 
Informatie voor medewerkers en schoolleiders 
 
 
Stichting Peelraam heeft vanaf 01-04-2017 een rookvrij schoolterrein! 
 
Een gezonde leeromgeving vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben onze scholen vanaf  
01-04-2017 een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolterrein worden 
gerookt, ook niet buiten op het schoolplein. Dit geldt voor iedereen: leraren, ouders en 
bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Daarmee lopen 
we vooruit op de wettelijke verplichting van een rookvrij schoolterrein.  
 
Waarom een rookvrij schoolterrein? 
 
Wij vinden dat wij als school de verantwoordelijkheid hebben om leerlingen een gezonde en 
rookvrije leeromgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen, ertoe leidt 
dat kinderen later zelf eerder geneigd zijn te gaan roken. Wij willen het goede voorbeeld geven 
door de schoolomgeving rookvrij te maken.  
 
Wat betekent dat voor jou? 
 
Wij willen dat alle medewerkers bij Stichting Peelraam het goede voorbeeld geven door niet te 
roken in het bijzijn van onze leerlingen. We willen ook niet dat ouders roken op het schoolplein. 
We informeren ouders over deze nieuwe regeling maar we vragen jou ook mee te helpen om 
handhaving van het niet-roken beleid te ondersteunen.  
 
Beleid gezonde school 
 
Het rookvrij maken van het schoolterrein is een van de maatregelen die wij realiseren in het 
kader van de ontwikkeling naar een gezonde school, www.gezondeschool.nl.  
 
Wij vinden het fijn als we ons samen gaan houden aan deze nieuwe afspraak, in het belang van 
de gezondheid van al onze leerlingen. 
 
 

 


