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We hebben de volgende gedragsregels met elkaar afgesproken: 

Volgens het karakter van het openbaar onderwijs: 

 De school is toegankelijk voor alle kinderen. 

Bij ons op school: 

 Worden verschillen geaccepteerd en gerespecteerd. 

 Respecteren wij ieders geloofs- en levensovertuiging passend binnen de democratische 

rechtsstaat. 

 Heerst een veilig schoolklimaat waarbinnen met respect met elkaar wordt omgegaan. 

De leerkrachten en overblijfouders worden met meneer en juffrouw gevolgd door de voornaam worden 

aangesproken. Kinderen  worden aangeleerd om volwassenen met meneer, mevrouw en u aan te 

spreken tenzij de volwassenen het anders aangeven. 

 

Wat verstaan we onder een veilig klimaat?  

 Leerlingen, personeel, directie en ouders gaan respectvol met elkaar en elkaars eigendommen 

om. 

 Pesten, (seksueel) geweld, bijnamen, roddelen, intimidatie, schelden en vernielingen worden niet 

getolereerd. 

 Ook discriminatie, op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

 Het is niet toegestaan de (ICT)apparatuur binnen de school te gebruiken voor opslag, opvragen of 

verspreiden van racistisch, discriminerend of seksueel getint materiaal. 

 Iedereen zorgt ervoor dat de school er ordentelijk en gezellig uitziet. Het personeel heeft daarin 

een voorbeeldfunctie. 

 Het gebruik van elk voorwerp, dat ook als wapen verboden is, en het meenemen naar school of 

het op school in bezit hebben van voorwerpen, die als wapen kunnen worden gebruikt, is niet 

toegestaan.  

 Zie verder het pestprotocol en het protocol voor het gebruik van EIC-middelen (elektronische 

informatie en communicatiemiddelen zoals internet, e-mail, mobiele telefoons en beeld en 

geluidsdragers). 

Persoonlijke contacten tussen personeel en leerling 

 Het personeel probeert zo veel mogelijk te vermijden met een leerling achter te blijven in een 

ruimte. Indien een kind langer moet blijven zorgt de leerkracht dat hij/zij zichtbaar is voor anderen. 

 Als een kind individuele begeleiding krijgt, zorgt het personeel dat hij/zij zichtbaar kan zijn voor 

anderen. 

 Kinderen worden in principe niet bij de leerkracht thuis uitgenodigd. Wel kan een groepje 

leerlingen op bezoek komen na overleg met en toestemming van de ouders. De directeur wordt 

hiervan op de hoogte gebracht. Leerkrachten hebben geen contact met leerlingen via social 

media. 
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 Personeel geeft geen dure persoonlijke cadeaus aan leerlingen. Ook accepteren zij geen dure 

persoonlijke cadeaus van leerlingen. 

Schoolgebonden activiteiten 

 Tijdens schoolgebonden activiteiten gelden dezelfde regels als in de schoolsituatie. 

 Tijdens een schoolkamp slapen jongens en meisjes, mannen en vrouwen, indien mogelijk 

gescheiden van elkaar. 

 Het toezicht in douches en kleedruimtes wordt verricht door leerkrachten van hetzelfde geslacht 

als de betreffende leerlingen. Indien dit niet mogelijk is, dan stelt de leerkracht zich terughoudend 

op en zal te allen tijde zich duidelijk aankondigen alvorens de ruimte, waar de leerlingen zich 

bevinden, te betreden. Het gedrag van het personeel vormt geen bedreiging of probleem voor 

leerlingen. 

Bewegingsonderwijs 

 Leerlingen vanaf groep 1 worden geacht zich zelfstandig aan- en uit te kleden. Bij jonge kinderen 

wordt, indien nodig, hulp verleend bij het aan- en uitkleden. 

 Vanaf groep 5 kleden jongens en meisjes zich gescheiden om. 

 Er wordt rekening gehouden met het zich op een bepaalde leeftijd ontwikkelend schaamtegevoel 

bij kinderen. 

 Tijdens oefeningen kan de leerkracht functionele hulp verlenen zodanig dat de oefening juist en 

zonder gevaar wordt uitgevoerd. Lichamelijk contact mag nooit leiden tot ongewenste 

aanrakingen. 

 Er wordt altijd voorzichtig gewerkt en gevaarlijk gedrag wordt vermeden: loshangende 

kledingstukken en moeilijk verwijderbare sieraden worden vastgemaakt of vastgeplakt, andere 

sieraden worden verwijderd en lang haar wordt bij elkaar gebonden, zodat er geen gevaarlijke 

situaties ontstaan. 

Specifieke gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie 

 Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-

verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als 

ongewenst of gedwongen wordt ervaren. 

 Iedereen binnen de school dient zich te onthouden van seksueel (machts)misbruik en intimidatie, 

zowel het personeel als de leerlingen. 

“Mag ik ze dan geen aai over de bol meer geven?” 

De omgang tussen mensen en het lichamelijk contact dat zich hierbij zou kunnen voordoen is niet tot 

in detail te regelen. Dat is ook niet de bedoeling van gedragsregels. Lichamelijk contact kan 

functioneel zijn en bijvoorbeeld een aai over de bol motiverend en prettig. Aanraking en het geven van 

complimentjes mogen geen taboe worden op school. 

Bovenstaande gedragsregels zijn onder andere voortgekomen uit de aanbevelingen van 

vertrouwensinspecteurs. Deze hebben de aanbevelingen opgesteld naar aanleiding van ervaringen 

met situaties op scholen waar afspraken ontbraken over de omgang met leerlingen.  

 


