Gedragscode
Inleiding
In deze gedragscode worden richtlijnen gegeven wat de Stichting Katholiek Onderwijs
West-Friesland wenselijk vindt en welke verwachtingen zij heeft van het gedrag van haar
medewerkers (betaald en onbetaald), stagiaires, leerlingen en ouders.
De situatie op iedere school van SKO West-Friesland is specifiek. Dit betekent dat op
schoolniveau afspraken gemaakt kunnen worden binnen de kaders die op SKO
West-Frieslandniveau zijn vastgesteld.
Afspraken en/of omgangsregels, welke per groep of op schoolniveau zijn vastgesteld, mogen
niet strijdig zijn met in dit stuk genoemde uitgangspunten en/of gedragsregels.

1. Uitgangspunten:
●
●
●
●
●
●

Medewerkers (betaald en onbetaald) of stagiaires zijn zich bewust van de
voorbeeldfunctie die zij naar collega’s, kinderen en ouders toe hebben;
zij houden daarbij rekening met de gevoelens die bij ouders van onze leerlingen
zouden kunnen leven;
medewerkers (betaald en onbetaald) hebben een representatieve functie en zijn zich
daarvan bewust;
het gedrag uit zich op een wijze die positief bijdraagt aan het realiseren van goed
onderwijs;
het gedrag van medewerkers (betaald en onbetaald) en stagiaires draagt bij aan een
prettige, veilige en een stimulerende speelleer- en onderwijssituatie;
het gedrag van medewerkers (betaald en onbetaald) en stagiaires draagt bij aan een
sfeer van wederzijds respect en vertrouwen.

Deze gedragscode is van toepassing als leidraad en richtlijn voor houding en handelen van
iedereen, die werkt of stage loopt bij de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. Zij
moeten deze uitgangspunten onderschrijven en naleven.

2. Gedragsregels voor medewerkers (betaald en onbetaald) en stagiaires
Wij verwachten:
● dat zij zich beleefd, fatsoenlijk en betrouwbaar gedragen ten opzichte van ieder ander
in de school en op het plein. Brutaal taalgebruik, schelden, racistische opmerkingen
of discriminerende uitingen en agressief gedrag worden niet geaccepteerd;
● dat zij netjes omgaan met alle speelmaterialen, boeken, meubilair en andere
materialen van de school:
● dat zij zorgvuldig en netjes omgaan met eigen kleren en spullen;
● dat geldt ook ten aanzien van andermans kleren en spullen;

●

dat zij zich onthouden van seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen,
toespelingen, wijze van aanspreken en handelen dat door anderen als seksistisch
en/of kwetsend ervaren kan worden;
● dat zij zich onthouden van lichamelijk, geestelijk of verbaal geweld;
● dat zij er op toezien, dat er geen discriminerende en/of racistische teksten of
afbeeldingen worden gebruikt;
● dat zij in gepaste kleding op school komen. Wat gepast is, is moeilijk aan te geven,
maar we spreken elkaar aan op wat we als ongepast ervaren. Als ongepast wordt in
ieder geval beschouwd:
- kleding en sieraden die vanwege tekst of symboliek grof is, uitlokken tot agressie of
discriminatie of bedoeld zijn om reacties op te wekken
- kleding die een goede communicatie en identificatie in de weg staat (bijv. petten,
zonnebrillen en gezichtsbedekkende sluier)
- kleding die sterk de aandacht afleidt van het onderwijsproces;
● het dragen van een hoofddoek, enkel als uitdrukking van geloof, is toegestaan mits
de grondslag van de school gerespecteerd wordt. Tijdens de gymles mag dit geen
gevaar opleveren voor betrokkene en/of anderen;
● dat zij een voorbeeld zijn in lichaamsverzorging.

3. Gedragsregels voor leerlingen
Wij verwachten:
● dat zij zich beleefd, fatsoenlijk en betrouwbaar gedragen ten opzichte van ieder ander
in de school en op het plein. Brutaal taalgebruik, schelden, racistische opmerkingen
of discriminerende uitingen en agressief gedrag worden niet geaccepteerd;
● dat zij zich onthouden van seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen,
toespelingen, wijze van aanspreken en handelen dat door anderen als seksistisch
en/of kwetsend ervaren kan worden;
● dat zij zich onthouden van lichamelijk, geestelijk of verbaal geweld;
● dat zij netjes omgaan met alle speelmaterialen, boeken, meubilair en andere
materialen van de school;
● dat zij zorgvuldig en netjes omgaan met eigen kleren en spullen.
● dat geldt ook ten aanzien van andermans kleren en spullen;
● dat zij in het groepslokaal geen kleding dragen die een goede communicatie en
identificatie in de weg staat bijv. petten, zonnebrillen en gezichtsbedekkende sluier.
Het dragen van een hoofddoek, enkel als uitdrukking van geloof, is toegestaan mits
de grondslag van de school gerespecteerd wordt. Tijdens de gymles mag dit geen
gevaar opleveren voor betrokkene en/of anderen.

4. Gedragsregels voor ouders
Wij verwachten:
● dat zij zich beleefd, fatsoenlijk en betrouwbaar gedragen ten opzichte van ieder ander
in de school en op het plein. Brutaal taalgebruik, schelden, racistische opmerkingen
of discriminerende uitingen en agressief gedrag worden niet geaccepteerd;
● dat zij zich onthouden van seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen,
toespelingen, wijze van aanspreken en handelen dat door anderen als seksistisch
en/of kwetsend ervaren kan worden;
● dat zij zich onthouden van lichamelijk, geestelijk of verbaal geweld;

●
●

dat zij netjes omgaan met alle speelmaterialen, boeken, meubilair en andere
materialen van de school;
dat zij hun kind(eren) een lichaamsverzorging geven die voldoet aan algemene
normen.

5. Sancties
●

●

●

●

●

Incidenten waarbij sprake is van agressie en geweld tegen medewerkers (betaald en
onbetaald), stagiaires, leerlingen en ouders worden geregistreerd (formulier
Incidentregistratie)
en
gemeld
aan
de
veiligheidscoördinator
(zie
Schoolveiligheidsplan SKO West-Friesland Hoofdstuk 8 Incidentenregistratie en
Bijlage A formulier Registratie Incident w.o. agressie en geweld.
In geval van (verbaal en fysiek) geweld en/of dreigen met fysiek geweld door
medewerkers (betaald en onbetaald) kunnen sancties zoals een waarschuwing,
berisping, schorsing en ontslag worden toegepast (zie Schoolveiligheidsplan SKO
West-Friesland Hoofdstuk 7 Sancties, paragraaf 7.2.1. t/m 7.2.5)
In geval van (verbaal en fysiek) geweld en/of dreigen met fysiek geweld door
leerlingen kunnen sancties zoals schorsing en verwijdering worden toegepast (zie
Schoolveiligheidsplan SKO West-Friesland Hoofdstuk 7 Sancties, paragraaf 7.1)
Bij strafbare feiten, zoals o.a. fysiek geweld en bedreigen, wordt aangifte gedaan bij
de politie door de betrokkene of het bevoegd gezag (zie Schoolveiligheidsplan SKO
West-Friesland Hoofdstuk 9 Klachtenregeling, paragraaf 9.4).
Veroorzaakte schade wordt altijd verhaald op de dader(s)

