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Aan de leerlingen van Het Vlier 
en hun ouders/verzorgers 
 
 

 
Deventer, 26 september 2019 

 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
Ook dit jaar krijgt de schoolleiding alarmerende signalen over cannabisgebruik (hasj en wiet) 
door leerlingen. Er zijn signalen vanuit de buurt, van collega’s, van bezoekers van de school en 
het vorig jaar ook van leerlingen van de klankbordgroepen. 
 
Alle deskundigen onderschrijven de uitspraak dat cannabisgebruik en onderwijs niet 
samengaan. Er is een stevige relatie tussen cannabisgebruik, teruglopende schoolprestaties en 
schooluitval.  
 
Leerlingen en collega’s maken zich zorgen over de schoolprestaties en gezondheid van 
leerlingen die blowen. Vanuit de school houden we een oogje in het zeil, maar veel onttrekt 
zich aan de waarneming, omdat er vooral geblowd wordt in de omgeving van de school. 
 
Er is geregeld contact met het Team Toezicht en Handhaving van de Gemeente Deventer en 
met de buren van de school. Met een aantal leerlingen en hun ouders is vorig schooljaar (het 
vermoeden van) cannabisgebruik besproken. 
 
Vanuit Tactus Verslavingszorg is een signaallijst beschikbaar van de fysieke en psychische 
uitwerkingen na cannabisgebruik, waarmee men ouders en het onderwijs behulpzaam wil zijn. 
Het gaat om de volgende signalen (tijdens de werkingsduur van cannabis): 
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Psychisch Fysiek 

Euforie – high (meer bij wiet) Soms verandering in pupillen; kleiner of 
groter 

Relaxedheid – stoned (meer bij hasj) Rode ogen 

In eigen wereld zitten Moeilijk licht kunnen verdragen 

Versterking of wisseling van stemming Lage bloeddruk bij een hoge hartslag 

Versterkte zintuigelijke waarneming; 
muziek klinkt intenser, eten smaakt 
lekkerder, aanrakingen voelen prettiger. 

Algemene sloomheid (o.a. in praten) 

Geen zinnen af kunnen maken  Slaperig 

Onsamenhangende verhalen Misselijkheid 

Slechte concentratie Versterkte eetlust (vreetkick) 

Lachkick (oncontroleerbaar lachen) Zware armen en benen 

Paniekaanvallen Ontspanning van de gezichtspieren 

Gedachtenstromen en ideeën die komen en 
gaan 

Verminderde werking van het 
kortetermijngeheugen 

Dingen anders zien dan ze werkelijk zijn Droge mond 

Verscherpte focus op details Cannabisgeur om zich heen hebben 

Verandering in waarnemen tijd en ruimte  

Warrig/klungelig  

Soms angst of paranoïde gevoelens  

 
Uiteraard heeft de school op de kwestie van middelengebruik beleid geformuleerd.  Dit beleid 
is terug te vinden in de schoolgids en luidt:  
 
“Het bezit en/of gebruik van drugs, alcohol en/of medicijnen of daarop lijkende middelen die 
niet aantoonbaar in belang van de eigen gezondheid zijn, is schadelijk voor de leerling en zijn 
omgeving en daarom niet toegestaan.  
 
Als het vermoeden bestaat dat een leerling op school of op het terrein onder invloed verkeert, 
wordt hij door de docent naar een lid van de schoolleiding of één van de assistenten van de 
teamleiders gebracht. Als het vermoeden van cannabis- of alcoholgebruik bevestigd wordt, 
nemen we contact op met de ouders met het verzoek de desbetreffende leerling te komen 
ophalen.  
 
We willen immers niet dat collega’s en leerlingen in lestijd/in schooltijd in aanraking komen 
met leerlingen die onder invloed zijn. Met de ouders en leerlingen in kwestie zal een passend 
vervolg worden besproken.” 
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We hebben met de collega’s afgesproken dat we weer scherper op het middelengebruik van 
leerlingen letten en we de bepalingen uit de schoolgids zullen handhaven. We onderhouden 
goede contacten met Tactus Verslavingszorg en laten ons door hen adviseren. 
Medewerkers van Tactus Verslavingszorg zijn ook geregeld op school om vragen van leerlingen 
te beantwoorden en hen te adviseren. 
 
We hopen dat ouders/verzorgers met hun zoon of dochter in gesprek zullen gaan, als zij de 
signalen herkennen. Daarnaast hopen we dat leerlingen die zich zorgen maken over hun 
middelengebruik, deze zorg met hun ouders of hun mentor zullen delen. 
 
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie over drugsgebruik en jongeren en het 
bespreekbaar maken daarvan, dan de volgende links nuttig zijn:  
 
https://www.uwkindenblowen.nl 
 
https://www.drugsinfo.nl 
 
https://www.uwkindenuitgaansdrugs.nl 
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
A. Jansen, 

Directeur Het Vlier 
  

https://www.uwkindenblowen.nl/
https://www.drugsinfo.nl/
https://www.uwkindenuitgaansdrugs.nl/

