Gezonde school
Het Da Vinci College is een gezonde school. Het gebruik van tabaksmiddelen (of
een elektronische sigaret) is in en om de schoolgebouwen niet toegestaan. Het
gebruik van deze middelen is uitsluitend toegestaan in de daartoe aangewezen
ruimten. Het bezitten en/of gebruik van alcoholische dranken is verboden. Dit
geldt onverkort voor door school georganiseerde activiteiten zoals excursies. 1
Bovenstaande is een wat algemene tekst. Hieronder is wat concreter
aangegeven wat dit betekent.
1. Rookverbod
In en rond de schoolgebouwen mag niet worden gerookt. Dit is op alle locaties
ook duidelijk aangegeven. Omdat we niet kunnen en willen verbieden dat
iemand rookt zijn er aangewezen plekken waar dat wel kan. Studenten en
medewerkers die niet roken moeten nooit last hebben van studenten en
medewerkers die wel roken. Iedereen heeft recht op een rookvrije doorgang van
en naar het werk/de school.
Dit rookverbod kan niet worden opgelegd aan studenten en medewerkers tijdens
buitenschoolse activiteiten of tijdens stage (in het geval van de BOL-opleiding) of
werk (in het geval van de BBL-opleiding).
2. Gebruik van alcohol en andere verdovende middelen
Alcoholbezit en gebruik is verboden. Dat is zo op school, op je stage, op
excursies en alle andere schoolse activiteiten. Alcohol en andere verdovende
middelen kunnen schade aan de gezondheid toebrengen en zorgen voor
onveilige situaties. Op school en op je werk (stage) ben je immers in contact met
collega’s en klanten. Het past niet bij een professionele uitstraling om onder
invloed te zijn. Ook kan het voorkomen dat je werkt met machines. Indien je
onder invloed bent levert dit mogelijk zeer gevaarlijke situaties op voor jou en je
collega’s. Om deze redenen is het gebruik van alcohol en andere verdovende
middelen niet toegestaan.
Dit geldt ook voor excursies en andere activiteiten die buiten school plaatsvinden
en door Da Vinci College worden georganiseerd.
3. Voorkomen van gehoorschade
Da Vinci College maakt zich zorgen om jouw gezondheid. Een belangrijk
onderdeel van die gezondheid is jouw gehoor. We adviseren dan ook om altijd
voldoende afstand te bewaren van lawaai veroorzaakt door machines en muziek.
Als er gewerkt wordt met luidruchtige machines, of als je werkt in een
luidruchtige omgeving is het gebruiken van gehoorbescherming aan te raden.
Da Vinci College biedt die gehoorbescherming aan wanneer die situaties zich
voordoen in het kader van het onderwijs. Dat geldt voor activiteiten op en buiten
school. Ook als je stage loopt in een luidruchtige omgeving zorgt Da Vinci
College ervoor dat er gehoorbescherming aanwezig is. Dit zal door het
stagebedrijf worden gefaciliteerd.
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