
Het Veurs Lyceum is een rookvrije school 

 

Sinds 1 januari 2014 mag onder de 18 jaar geen tabak of alcohol worden gekocht. 95% Van onze 

leerlingen is jonger dan 18. Het zou vreemd zijn als de school het roken op het schoolterrein zou 

toestaan. 

Het bevorderen van de gezondheid 

Roken is ongezond. Daar is iedereen het over eens. Veel aandoeningen aan de luchtwegen (astma, 

longkanker etc.) worden veroorzaakt door het roken van sigaretten. Door het rookverbod maken we 

het (toekomstige) rokers moeilijker om te (gaan) roken.  

 

Tips voor het weigeren van een sigaret staan op www.rokeninfo.nl 

 

Hoe slecht is meeroken? 

Niet alleen zelf roken, maar ook de rook van iemand anders inademen is ongezond. Maar liefst 85% 

van de rook van iemands sigaret komt in de lucht terecht. Daarna wordt het door anderen ingeademd. 

Meeroken is schadelijk, het veroorzaakt dezelfde ziekten als roken.  

 

Waar geldt het rookverbod? 

In en rondom de school. Dat betreft: het schoolgebouw, het hele schoolterrein, de looproutes van de 

Burgemeester Kolfschotenlaan van en naar school en tussen de school en de sporthal.  

Het geldt dus ook voor de dam! 

 

Rookverbod ook na schooltijd? 

Het rookverbod op en rondom de school geldt 24 uur per dag, zeven dagen per week. 

 

Wat gebeurt er als ik toch rook op school? 

Als je wordt betrapt zal je je moeten melden bij de afdelingsmanager die de strafmaat bepaalt. 

Elk personeelslid van het Veurs Lyceum is eraan gehouden dat hij leerlingen aanspreekt die roken. In 

discussie gaan heeft géén zin omdat elk personeelslid verplicht is het rookbeleid op school te volgen. 

 

Geldt het verbod ook voor personeelsleden van school? 

Ja. 

 

Mag ik op het schoolterrein roken als ik 18 ben? 

Nee. Het rookverbod geldt voor iedereen.    

Mag je wel elektronische sigaretten roken? 

Het rookverbod geldt ook voor e-sigaretten. 

Onderzoek wijst uit dat de elektronische sigaret geen onschuldig alternatief is voor een gewone 

sigaret, maar een verslavend product dat giftige stoffen kan bevatten. Daarnaast is er de zorg dat de 

e-sigaret jongeren kan aanzetten tot roken.  

http://www.rokeninfo.nl/publiek

