Protocol Schoolfeesten

‐

Het Lyceum Vos

Vaste afspraken en huisregels


Toegang
o alle leerlingen moeten vooraf aan het feest een toegangskaartje kopen tijdens de
pauzes op school. Let hiervoor op de affiches binnen de school.
o de prijs van het toegangskaartje is € 3,50 voor alle klassen.
o toegang is alleen mogelijk op vertoon van een toegangskaartje, schoolpas en geldig
legitimatiebewijs. Een introducé hoeft geen schoolpas te hebben, maar zal zich wel
moeten kunnen legitimeren en een kaartje bij zich moeten hebben.
o alleen leerlingen van Het Lyceum Vos en introducés met een geldig kaartje en id‐
bewijs krijgen toegang, evenals uiteraard (oud‐)docenten, stagiairs en personeel in
dienst van de feestlocatie.



Veiligheid en controle alcohol en drugs
o Het Lyceum Vos en/of de feestlocatie brengt de politie op de hoogte van de
datum/tijd en locatie van ons schoolfeest.
o ouders van leerlingen uit klas 1 en 2 krijgen een extra brief met uitleg hoe zij aan de
organisatie kenbaar kunnen maken of hun zoon/dochter wel of niet naar het feest
komt en of hij/zij achteraf opgehaald wordt of zelfstandig naar huis mag. Om de
veiligheid te garanderen is het voor deze leerlingen en hun ouders verplicht ons van
deze informatie te voorzien.
o in het geval van een thema‐feest is het verboden een outfit te dragen die beledigend
of discriminerend is. Dit wordt beoordeeld naar inzicht van de docenten.
o alcohol – en tassencontrole aan de deur is mogelijk, dit wordt gedaan door
beveiligingspersoneel van de feestlocatie en/of docenten van Het Lyceum Vos.
o een leerling die voorafgaand aan het feest alcohol gedronken heeft, wordt de
toegang tot het feest ontzegd. Dit gebeurt naar het inzicht van personeel
feestlocatie en docenten van Het Lyceum Vos.
o voor leerlingen van 16 jaar en ouder zijn armbandjes beschikbaar die hen beperkt in
staat stellen licht‐alcoholische drankjes te kopen na vertrek van de
onderbouwklassen. Deze bandjes kunnen na het omdoen niet meer af en aan een
andere leerling gegeven worden.
o misbruik van de 16+ bandjes, zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van drank en deze
doorgeven aan leerlingen zonder bandje, wordt bestraft met verwijdering van het
feest. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de ouders en volgen er
eventueel verdere sancties.
o per leerling kan er aan de bar maar één alcoholisch drankje per keer besteld worden.
Meerdere drankjes voor een groep zullen dus mét de groep en hun bandjes erbij
gehaald moeten worden.
o het gebruik, bezit of verhandelen van drugs is verboden. Is hier bewijs van of zelfs
maar een vermoeden over, dan leidt dit tot verwijdering door beveiligingspersoneel
of docenten Het Lyceum Vos. Er zal contact worden opgenomen met de ouders en er
volgen eventueel verdere sancties.



Toegangstijden en vervoer leerlingen
o Leerlingen klas 1 en 2:
Inloop uitsluitend tussen 20:00 uur en 20:30 uur, vertrek: uiterlijk 23:00.

o
o
o

o

Leerlingen klas 3 en hoger:
Inloop : uitsluitend tussen 21:45 en 22:15; vertrek: uiterlijk 01:00 uur (afsluiting)
Leerlingen mogen indien gewenst uiteraard eerder vertrekken.
Ouders kunnen hun leerlingen brengen en/of halen vanaf de feestlocatie. Dringend
verzoek van de feestlocatie en politie is om hiervoor te parkeren en niet op de
rijbaan te blijven wachten.
Bovenstaande geldt tenzij anders vermeld in de informatiebrief, er zijn feesten met
afwijkende toegangstijden.



Introducés
o als er bij een feest introducés toegestaan zijn, wordt dit vooraf gecommuniceerd op
de posters en bij het omroepen in de school. Dit zal ook vermeld worden in de
informatiebrief aan ouders.
o in dat geval is het voor klas 3‐6 toegestaan één introducé per leerling mee te nemen.
leerlingen van de onderbouw mogen hierbij vanzelfsprekend niet uitgenodigd
worden als introducé.
o voor de introducé dient van tevoren een toegangskaartje gekocht te worden door
een leerling van Het Lyceum Vos. Bij aanschaf wordt de naam van de introducé
genoteerd bij die van onze eigen leerling. (dit geldt ook voor oud‐leerlingen en
leerlingen van andere locaties, ook al zijn deze bekend bij docenten)
o een introducé dient altijd samen met de gast‐leerling van Het Lyceum Vos binnen te
komen op de feestlocatie.
o misdragingen van een leerling en/of bijbehorende introducé zullen ertoe leiden dat
beiden verwijderd worden van het schoolfeest. Indien nodig wordt er contact
opgenomen met de ouders van de Lyceum Vos‐leerling en volgen er eventueel
verdere sancties.



Schoolfeestcommissie
o de schoolfeestcommissie wordt gevormd door een aantal docenten en leerlingen van
Het Lyceum Vos.
o de schoolfeestcommissie bestaat uit dhr. de Munnik, mw. van der Goes en mw.
Vermeulen. Bij vragen kunt u via de mail contact met één van hen opnemen.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de mentor of afdelingsleider van uw
zoon/dochter.
o leerlingen die assisteren bij de verkoop van kaartjes en feest‐promotie verdienen
hiermee een eigen toegangskaartje voor het desbetreffende schoolfeest en 2
consumptiemuntjes. Voor hun introducé zullen zij wel alsnog een kaartje aan moeten
schaffen.

