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Algemeen 
• Schoolfeesten worden ruim van tevoren aangekondigd, onder vermelding van voor wie het feest 

bestemd is, plaats, datum, tijdstip, eventuele toegangsprijs en hoe kaarten te verkrijgen zijn. 
• Introducees zijn niet toegestaan.  
• Voor schoolfeesten die plaatsvinden buiten onze gebouwen is dit protocol niet van toepassing.  
 
 
Veiligheid en controle alcohol en drugs 
• Het Scala College brengt de politie op de hoogte van de datum, tijd en locatie van een schoolfeest. 
• Ouders van de betrokken leerlingen ontvangen de aankondiging van een schoolfeest via de mail. 
• Het is verboden om voorafgaand aan en/of tijdens het schoolfeest alcohol en/of drugs te 

gebruiken.  
• Tassencontrole, waaronder op alcohol, drugs en eventuele verboden voorwerpen (messen en 

gevaarlijke voorwerpen) aan de deur is mogelijk. Dit wordt gedaan door ingehuurd 
beveiligingspersoneel en/of docenten van het Scala College. 

• Een leerling die voorafgaand aan het feest alcohol gedronken heeft of anderszins in strijd heeft 
gehandeld met het voorafgaande, wordt de toegang tot het feest ontzegd. Dit gebeurt naar het 
inzicht van het beveiligingspersoneel en docenten van het Scala College. Betreffende ouders 
worden hiervan op de hoogte gebracht. Vervolgens wordt de leerling door de ouders opgehaald 
van school.  

• De mentoren van de betrokken klassen zijn tijdens het schoolfeest aanwezig en zij zorgen samen 
met de docenten en het ingehuurde beveiligingspersoneel voor het toezicht. De school zal ervoor 
zorgdragen dat er voldoende toezicht is.  

• Het gebruik, bezit of verhandelen van alcohol en/of drugs tijdens het feest is eveneens verboden. 
Is hier bewijs van of zelfs een vermoeden van, dan leidt dit tot verwijdering van de desbetreffende 
leerling(en) door het beveiligingspersoneel en/of docenten. Betreffende ouders worden hiervan 
op de hoogte gebracht. 

• Indien een leerling zich op andere wijze (ernstig) misdraagt, dan zal de leerling door het 
beveiligingspersoneel en/of docenten worden aangesproken op zijn gedrag. Mocht de leerling zich 
blijven misdragen, dan leidt dit tot verwijdering van de leerling door het beveiligingspersoneel 
en/of docenten. 

• Als ouders n.a.v. een incident op de hoogte worden gebracht zal een gesprek op school met de 
teamleider volgen en worden er indien nodig passende maatregelen genomen. 

• De school behoudt zich het recht voor om, indien nodig,  de politie in te schakelen. 
  
 
Verantwoordelijkheid persoonlijke eigendommen 
• Het meenemen van mobiele telefoons, waardevolle spullen of andere persoonlijke eigendommen, 

is voor eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken of wegnemen van 
voorwerpen. 

• Jassen en persoonlijke eigendommen worden voorafgaand het feest in het eigen kluisje 
opgeborgen.  

 
Toegangstijden en vervoer leerlingen 
• Schoolfeesten voor de onderbouw starten om 19.30 uur en eindigen op 22.30 uur. 



  

 

 

• Tijden van bovenbouwfeesten kunnen afwijken en zullen tijdig worden aangekondigd. 
• Leerlingen wordt verzocht zo veel mogelijk op de fiets te komen. 
• Ouders die leerlingen brengen en ophalen parkeren en wachten in de parkeergarage. 
• Leerlingen mogen, indien gewenst, eerder vertrekken. 
• Aan het einde van een schoolfeest gaat iedere leerling direct naar huis. 
• Leerlingen mogen vooraf en na afloop niet op het schoolplein of in de omgeving van de school 

samenscholen. 
  
 
Feestcommissie 

• De feestcommissie wordt gevormd door leerlingen van het Scala College o.l.v. docenten die in de 
werkgroep zitten. 

  
 
Rooster 
• De dag na het schoolfeest hebben de leerlingen van de onderbouw het 1e uur roostervrij. 
  
 
 
Alphen aan den Rijn,  februari 2022 
De directie  
 


