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Gedragsregels en gedragscodes.
Binnen onze school gelden de volgende basisgedragsregels:
• wij accepteren elkaar zoals we zijn, in geslacht, geaardheid, geloof en ras;wij eerbiedigen
de persoonlijke levenssfeer van een ander;
• wij onthouden ons van elke vorm van agressie, geweld en/of seksuele intimidatie;
® wij pesten niet;
• wij vernielen niets; wij gaan behoedzaam om met de eigendommen van een ander en wij
dragen er mede zorg voor;
• wij respecteren de mening van een ander en wij dringen onze mening niet op;
• wij tolereren geen wapenbezit;
© wij tolereren geen vuurwerkbezit;
• wij houden ons aan de gedragsregels en zien er op toe dat collega's dat ook doen.
Hieronder zijn voor een viertal aspecten gedragscodes nader uitgewerkt, te weten:
1 voorkomen ongewenst seksueel gedrag
2 voorkomen pesten
3 voorkomen discriminatie
4 privacy
1. Gedragscode voorkomen ongewenst seksueel gedrag
Hieronder treft u een aantal uitgangspunten aan met betrekking tot het voorkomen van
ongewenst seksueel gedrag.
Schoolcultuur/pedagogisch klimaat
• Het personeel onthoudt zich van seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen,
toespelingen en van een manier van aanspreken die door leerlingen en/of andere bij
de school betrokkenen als seksistisch kan worden ervaren.
• Het personeel ziet er tevens op toe dat het bovenstaande niet gebezigd wordt tussen
leerlingen onderling.
• Het personeel onthoudt zich van seksistisch getinte gedragingen, of gedragingen die
door leerlingen en/of andere bij de school betrokkenen als zodanig kunnen worden
ervaren en ziet er tevens op toe dat dergelijke gedragingen niet voorkomen tussen
leerlingen onderling.
• Het personeel draagt er zorg voor dat binnen de school geen seksueel getinte
affiches, tekeningen, artikelen, in bladen (o.a. schoolkrant) e.d. worden gebruikt of
opgehangen die kwetsend kunnen zijn voor een bepaalde sekse.
Eén op één contacten leerkrachten - leerlingen
• Leerlingen worden buiten schooltijd niet langer dan een kwartier alleen op school
gehouden. Wanneer een leerling na schooltijd op school wordt gehouden, worden de
ouders/verzorgers en de directie op de hoogte gebracht.
• Uit de aard van het docentschap vloeit de norm voort dat een leraar geen leerlingen
mee naar huis neemt.

2. Gedragscode voorkomen pesten
Pesten is onaanvaardbaar gedrag en vormt een bedreiging (met name voor kinderen) voor
de sfeer op school en voor het individu. Daarom hebben wij een aantal regels geformuleerd
voor zowel leerlingen als leerkrachten. De regels m.b.t. pesten tussen leerlingen onderling
staan in het pestprotocol of omgangsprotocol van de school.
Pestregels personeel
Pesten komt niet alleen voor tussen leerlingen. Ook personeelsleden kunnen onderling
hiermee worden geconfronteerd. Om pesten tegen te gaan kunnen de volgende 'regels'
worden gegeven:
 Maak de pester duidelijk dat hij te ver gaat, dat zijn 'grapjes' niet meer leuk zijn.
 Zoek steun bij de contactpersoon van de school of de vertrouwenspersoon. Vergeet
niet de rol van de directie/leidinggevende te bespreken. Een goede leidinggevende
kan het pesten in de kiem smoren.
 Houd een logboek bij. Zo weet u wanneer er ongewenste zaken plaatshadden en wie
erbij aanwezig waren. Het logboek kan dienen als bewijs, maar ook om uw hart te
luchten.
 Bedenk dat niet alleen u het slachtoffer bent, maar ook de organisatie. Uiteindelijk
heeft ook de directie belang bij goede onderlinge verhoudingen.
 Vraag u af wat de motieven zijn van uw plaaggeest. Dan weet u beter hoe u moet
optreden. Sommige mensen pesten simpelweg omdat ze verwachten er voordeel mee
te behalen
 Praat met mensen die getuige zijn van het pestgedrag. Vaak vormen zij de zwijgende
meerderheid. Ze zien het pesten wel, maar treden niet op, misschien om te
voorkomen dat ze het volgende slachtoffer worden.
 Lees over het onderwerp. Verhalen van anderen kunnen u het gevoel geven dat u
niet alleen staat. U kunt leren van hun ervaringen.
 Neem contact op met de directie. De directie is op grond van de Arbowet verplicht
maatregelen te nemen.
3. Gedragscode voorkomen discriminatie
Discriminatie kan op verschillende zaken betrekking hebben. Te denken valt aan: huidskleur,
levensovertuiging, seksuele voorkeur, volksgewoonten zoals kleding en voedsel, enzovoort.
Verder valt er nog te noemen discriminatie op grond van ziekten.
We leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat verschillende groepen uit onze
samenleving hun eigen cultuur hebben. De schoolbevolking is een afspiegeling hiervan en dit
wordt binnen het onderwijs als een verrijking ervaren. Het vraagt wel extra inzet en
aandacht/alertheid om tot een goed pedagogisch klimaat voor alle leerlingen te komen.
Het volgende wordt van iedereen binnen de school verwacht:
 De leerlingen en hun ouders/verzorgers worden gelijkwaardig behandeld.
 Er wordt geen discriminerende taal gebruikt.
 Er wordt zorg voor gedragen dat er in school geen discriminerende teksten en/of
afbeeldingen voorkomen op posters, in de schoolkrant, in te gebruiken boeken e.d.
 Er wordt op toegezien dat leerlingen en ouders/verzorgers ten opzichte van
medeleerlingen en hun ouders/verzorgers geen discriminerende houding aannemen in
taal en gedrag.
 De leerkracht neemt duidelijk afstand van discriminerend gedrag en maakt dit ook
kenbaar.



Bij discriminatie door personeel wordt het personeelslid door de directie uitgenodigd
voor een gesprek. Bij het herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels bepaalt de
directie - in overleg met de algemeen directeur - of en zo ja welke disciplinaire
maatregelen er worden genomen.
 Bij discriminatie door vrijwilligers, stagiaires, ouders/verzorgers en/of leerlingen
worden deze door de directie uitgenodigd voor een gesprek. Bij herhaaldelijk
overtreding van de gedragsregels bepaalt de directie of en zo ja welke maatregelen er
worden genomen. In het uiterste geval kan hierbij gedacht worden aan schorsing of
verwijdering/ontzegging van betrokkene tot de school en het schoolterrein.

4. Gedragscode privacy
Troosten/belonen/feliciteren e.d. in de schoolsituatie
• De wensen en gevoelens van zowel kinderen en ouders/verzorgers hieromtrent
worden gerespecteerd. Kinderen hebben het recht aan te geven wpt ze prettig of niet
prettig vinden. Spontane reacties bij troosten of belonen in de vorm van een zoen zijn
mogelijk, ook in de hogere groepen, mits het hier genoemde recht van de kinderen
wordt gerespecteerd.
• Het is mogelijk kinderen op schoot te nemen. Ook hier dienen de wensen en
gevoelens van de kinderen te worden gerespecteerd. Spontane reacties, ook in
hogere groepen, zijn mogelijk, mits het hier bovengenoemde recht van de kinderen
wordt gerespecteerd.
• Felicitaties moeten een spontaan gebeuren blijven. Het personeel houdt hierbij
rekening met het bovenvermelde. In alle groepen volgt de groepsleerkracht in principe
zijn eigen gewoonten in deze, rekening houdend met wat de kinderen hier als
normaal ervaren.
Hulp bij aan-uit-omkleden
 Bij de kleuters komt het regelmatig voor, dat er geholpen moet worden bij het aan- en
uitkleden. Bijvoorbeeld bij het naar het toilet gaan, omkleden bij gym, zwemmen en
verkleden. Ook in hogere groepen kan dit nog een enkele keer voorkomen. Deze
hulp behoort tot de normale taken van de betrokken groepsleerkracht. De
leerkrachten houden hierbij rekening met de wensen en gevoelens van de leerlingen.
Een open vraag als: ‘Wil je het zelf doen of heb je liever dat de juffrouw/meester je
helpt?' wordt door de oudere leerlingen als heel normaal ervaren en meestal ook
eerlijk beantwoord.
 Vanaf groep 5 is het wenselijk dat jongens en meisjes de gelegenheid hebben om
zich afzonderlijk om te kleden.. De leerkracht betreedt de kleedruimte uitsluitend na
een duidelijk vooraf gegeven teken.
Eerste hulp
• Wanneer er eerste hulp wordt geboden waarbij het kind zich moet ontkleden, moet er
- indien mogelijk - naast de hulpgevende een derde aanwezig zijn. De leerling mag
zelf aangeven wie dit is. Indien er hulp geboden moet worden bij ongevallen, ziek
worden/zijn of anderszins, waarbij het schaamtegevoel van de kinderen een rol kan
spelen, wordt de uitdrukkelijke wens van het kind gerespecteerd.
Buitenschoolse activiteiten
• Tijdens het schoolkamp slapen jongens en meisjes gescheiden. De begeleiding
slaapt zo mogelijk op een andere plaats dan de leerlingen. Verder is er de keus of de
leerlingen zonder begeleiding slapen of dat de mannelijke begeleiding bij de jongens
slaapt en de vrouwelijke begeleiding bij de meisjes.
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Tijdens het aan-, uit- en omkleden van de leerlingen worden de betreffende ruimtes
uitsluitend door de leiding betreden na een duidelijk vooraf gegeven teken. Dit is
uiteraard van toepassing als de situatie het vereist dat mannelijke begeleiding de
ruimtes van de meisjes binnengaat en als vrouwelijke begeleiders de ruimtes van de
jongens binnengaan. Op deze manier wordt rekening gehouden met het zich
ontwikkelend schaamtegevoel bij jongens en meisjes.
Jongens en meisjes maken gebruik van gescheiden douches.
In principe gaat een begeleider niet alleen met een leerling op stap. Mocht dit toch
noodzakelijk zijn, dan moet dit gemeld worden bij de directie en moet de reden en de
tijdsduur aangegeven worden.
Ten aanzien van schoolreizen en sportevenementen gelden deze regels - voor zover
van toepassing - ook.

