Kader gedragscode ongewenst gedrag openbaar onderwijs alblasserdam

Kader gedragscode ongewenst gedrag
Deze gedragscode is bestemd voor:
• Personeel en leerlingen van het openbaar onderwijs Alblasserdam.
• Andere personen die in opdracht van de school werkzaam zijn, zoals gastdocenten, vrijwilligers,
stagiaires en uitzendkrachten
• Ouders die ondersteunende werkzaamheden verrichten
• Externen zoals bijv. schilders of CED-medewerkers die tijdelijk op school werkzaam zijn
• Bezoekers van de school
De school moet vooral een veilige school zijn, waar geen plaats is voor (seksuele) intimidatie, agressie,
geweld, discriminatie, vandalisme of diefstal. Van ieder die bij de school betrokken is, wordt verwacht dat
hij/zij respect heeft voor de ander en diens eigendommen. Ook moet zorgvuldig omgegaan worden met de
omgeving van de school.

Begripsomschrijvingen
Seksuele intimidatie
Hieronder verstaan we ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of
ander verbaal, non-verbaal of fysiek geweld . Voor kinderen en medewerkers geldt tevens het op school
aanwezige internetprotocol.
Agressie en geweld
Hieronder verstaan we het pesten, psychisch of fysiek lastig vallen, bedreigen of aanvallen van anderen. De
uitwerking van de omgangsregels is te vinden in het handboek gedragscodes voor leerkrachten, directies,
ouders en leerlingen.
Discriminatie
Onder discriminatie verstaan we het in welke vorm dan ook doen van uitspraken over, het verrichten van
handelingen of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege
hun ras, godsdienst, geslacht, beperking, levensovertuiging, leeftijd en/of seksuele geaardheid, dan wel het
maken van enig onderscheid op basis van deze factoren.
Vandalisme
Onder vandalisme verstaan we het met opzet vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van andermans
bezittingen.
Diefstal
Onder diefstal verstaan we het heimelijk wegnemen of zich onrechtmatig toe-eigenen van andermans
bezittingen.

Preventief beleid
Deze gedragscode is bedoeld als een vorm van preventief beleid. Preventie inzake seksuele intimidatie,
agressie, geweld en discriminatie als onderdeel van de totale leerlingenzorg en het personeelsbeleid, dat
zichtbaar is in:
• Voldoende kenbaar maken van deze code, d.m.v. de weekbrief, schoolgids en de website
• Toezicht houden op de naleving van de gedragscode
• Adequate voorlichting geven over het beleid en de risico’s van ongewenst gedrag binnen de school
• Scholing van professionals binnen de school.
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Vertrouwenspersonen
Onze school heeft twee vertrouwenspersonen ter beschikking. Deze personen hebben een onafhankelijke
positie en genieten bescherming van de werkgever. Taken van de vertrouwenspersoon zijn:
• Verstrekken van voorlichting omtrent ongewenst gedrag
• Zorgen voor een adequate opvang van degene die een melding doet over ongewenst gedrag
• Zorgen voor een vertrouwelijk behandeling van de gegevens
• Zoeken naar een informele oplossing
• De klager terzijde staan bij het indienen van een formele klacht en eventueel bij de formele afhandeling
daarvan.
Tevens beschikt onze school over een contactpersoon vertrouwenszaken.
Deze persoon kan als eerste opvang dienen voor ouders of personeel en de klacht doorsluizen naar de
vertrouwenspersoon.

Klachtenregeling
Onze school heeft een klachtenregeling. De belangrijkste onderwerpen die deel uitmaken van deze regeling
zijn:
• De sancties die krachtens de wet of CAO van toepassing zijn;
• Het vertrouwelijke karakter van de behandeling van de klacht;
• De samenstelling van een onafhankelijke, ter zake deskundige klachtencommissie;
• De termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend om in behandeling te worden genomen.

Gedragsregels voor leerkrachten
Onze school heeft een handboek gedragscodes voor leerkrachten en de directie, waarin regels zijn verwoord
in competenties voor leerkrachten en directieleden. Deze competenties kunnen een basis of uitgangspunt
zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers.

Gedragsregels voor ouders
Onze school heeft een handboek gedragscodes voor leerkrachten en directies waarin ook gedragscodes voor
ouders zijn verwoord.

Gedragsregels voor leerlingen
Onze school heeft een gedragscode, waarin voorgaande regels in een voor kinderen begrijpelijke taal zijn
verwoord. Deze gedragscodes hangen in alle lokalen. Daarnaast spreekt ieder leerkracht met de kinderen
groepsregels af. Zie hiervoor ook ons pestprotocol.
Deze regels zijn:
• Handen thuis
• Pas op je woorden
• Iedereen hoort erbij
• Wees eerlijk
• Laat weten waar je bent
• Wees zuinig en netjes
• Veiligheid eerst
• Doe je best
Als je in een situatie terecht komt die je niet of leuk vindt, volg dan de volgende stappen:
• Zeg duidelijk dat je iets niet wilt of leuk vindt
• Zeg boos dat je iets niet wilt of leuk vindt
• Waarschuw de ander als hij niet ophoudt, dan…….
• Doe waarvoor je gewaarschuwd hebt
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