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CHECKLIST ‘ROOKBELEID OP SCHOOL’ 

 

 Huidige situatie  Goed  Kan 

beter 

Aanpak 

nodig  

Plan van aanpak 

EDUCATIE       

Er is vakoverschrijdende 

aandacht voor niet-roken via 

klas-of schoolactiviteiten (bv. 

in lessen, projecten, …). 

 

     

Lager onderwijs: zowel in het 

5
de

 als in het 6
de

 leerjaar wordt 

in de lessen expliciet aandacht 

besteed aan tabakspreventie. 

Secundair onderwijs:  in elk 

leerjaar wordt in verschillende 

lessen expliciet aandacht 

besteed aan het thema tabak. 

 

 

 

    

Jaarlijks organiseert de school 

minimaal één 

vakoverschrijdende activiteit 

over het thema tabak: 

projectdag, projectweek, 

rookstopcursus, uitdelen van 

informatiemateriaal. 
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Leerlingen worden 

systematisch geïnformeerd 

over het rookbeleid op onze 

school.  

     

Op een ouderavond, 

opendeurdag, schoolfeest, .. 

wordt aandacht besteed aan 

het onderwerp roken. 

 

 

 

    

Ouders worden geïnformeerd 

over het rookbeleid op onze 

school (brief, online platform, 

nieuwsbrief, …)  

     

Nieuwe medewerkers worden 

geïnformeerd over het 

rookbeleid op onze school. 

 

     

Deskundigheidsbevordering 

van de personeelsleden over 

het thema tabak wordt 

mogelijk gemaakt (bv. door 

nascholing) 

     

OMGEVINGINTERVENTIES      

Het rookverbod wordt 

duidelijk aangegeven in de 

gebouwen en op het 

schooldomein.    

     

Onze speelplaats is zo 

ingericht dat stiekem roken 

moeilijk wordt.  
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Er staan geen asbakken aan de 

ingang van de school.  

     

Het personeel dat rookt, doet 

dat niet in de buurt van de 

school of 'in het zicht' van 

leerlingen, om zo het goede 

voorbeeld te geven.  

 

     

AFSPRAKEN EN REGELS       

Regels over roken zijn 

opgenomen in het 

schoolreglement. 

     

Regels over roken zijn 

opgenomen in het 

arbeidsreglement. 

     

Regels over roken zijn 

opgenomen in de 

huurovereenkomsten (vb. 

verhuur van het voetbalterrein 

in het weekend) 

 

     

De school heeft afspraken met 

de leerlingen die roken om dat 

niet te doen in de buurt van de 

school.  

     

De school heeft afspraken met 

de personeelsleden die roken 

om dat niet te doen in de 

buurt van de school.  
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De school heeft afspraken met 

ouders/derden om niet te 

roken in de omgeving van de 

school (vb. bij het 

brengen/ophalen van de 

leerlingen).  

     

Personeelsleden die het 

rookverbod overtreden, 

worden daarover 

aangesproken. Overtreding 

van het rookverbod wordt 

behandeld zoals andere 

overtredingen van het 

arbeidsreglement. 

     

Leerlingen die het rookverbod 

overtreden, worden daarover 

aangesproken. Overtreding 

van het rookverbod wordt 

behandeld zoals andere 

overtredingen van het 

schoolreglement. 

 

     

Ouders, bezoekers, gebruikers 

van de infrastructuur van de 

school en derden die diensten 

leveren aan de school die het 

rookverbod overtreden, 

worden daarover 

aangesproken.  
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ZORG EN BEGELEIDING      

Leerlingen die roken worden 

gestimuleerd om te stoppen 

met roken: organiseren van 

SmartStop op school, 

doorverwijzing naar effectieve 

rookstopaanbod, … 

     

Personeelsleden die roken 

worden gestimuleerd om te 

stoppen met roken: financiële 

tussenkomst in een 

rookstopcursus, organisatie 

van een groepscursus, actieve 

doorverwijzing naar het 

effectieve rookstopaanbod, …  

     

 

 


