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Protocol Schoolfeesten LMC Slinge
Vaste afspraken en huisregels


Toegang
o Schoolfeesten zijn alleen toegankelijk voor leerlingen van LMC Slinge .
o Oud-leerlingen van LMC Slinge worden niet toegelaten tot schoolfeesten.



Veiligheid, controle en maatregelen alcohol en drugs
o De toegang wordt bewaakt door medewerkers van een veiligheidsdienst en
docenten.
o Tijdstippen inloop en einde feest uitsluitend zoals vermeld in de informatiebrief
voor leerlingen en ouders. Afwijken van deze tijdstippen alleen in hoge
uitzondering, met schriftelijke kennisgeving van ouders en toestemming van
de schoolleiding.
o Slinge brengt de politie op de hoogte van de datum/tijd van het schoolfeest.
o Slinge brengt de buurtbewoners op de hoogte van de datum/tijd van het
schoolfeest.
o Alcohol- en/of tassencontrole aan de deur is mogelijk. Dit wordt gedaan door
medewerkers van Slinge.
o Het gebruik, bezit of verhandelen van alcohol en drugs of andere stimulerende
middelen is verboden. Is hier bewijs van of vermoeden over, dan leidt dit tot
verwijdering van het feest door de schoolleiding. Er zal contact worden
opgenomen met ouders en er volgen eventueel verdere sancties.
o Een leerling die voorafgaand aan het feest alcohol heeft gedronken of drugs
heeft gebruikt, wordt de toegang tot het feest ontzegd. Dit gebeurt naar het
inzicht van de schoolleiding.



Verantwoordelijkheid persoonlijke eigendommen.
o Het meenemen van mobiele telefoons, geld of andere persoonlijke
eigendommen, is voor het eigen risico. De school kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het zoekraken of wegnemen van genoemde zaken.
o Tijdens schoolfeesten mag geen gebruik worden gemaakt van de kluisjes.



Maatregelen
o In het geval dat een leerling zich niet aan een van bovengenoemde regels of
andere, algemeen geldende schoolregels houdt, kan dit betekenen dat deze
door de schoolleiding van het feest verwijderd wordt. De schoolleiding neemt
naar aanleiding hiervan eventueel verdere maatregelen.
o In geval van verwijdering van het feest, zullen ouders van de leerling worden
gewaarschuwd en gevraagd worden deze op te halen. Als ouders aangeven
dat de leerling zelf naar huis kan komen, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor
bij ouders. De schoolleiding legt één en ander vast in het incidentenregister
van Magister.

