
    

Gedragscode OZHW voor PO en VO  

Gedragsregels en codes hebben enerzijds een preventieve functie. De regels vormen een leidraad 

voor ons gedrag. Het is van belang deze regels te kennen. Dat lijkt meer dan het is. Immers de 

meeste regels kennen we al als onze algemene normen en waarden. Daarnaast zijn gedragsregels en 

codes een instrument om vast te stellen of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, waarmee 
bepaald kan worden of bijsturing kan plaatsvinden of dat mogelijk disciplinair opgetreden moet 

worden.   

De gedragscode OZHW omvat diverse codes en regels en  is van toepassing op alle medewerkers, 

leerlingen en hun ouders, stagiaires, vrijwilligers en alle andere personen die werkzaamheden 

verrichten in de vestigingen.    

De gedragscode levert een bijdrage aan de uitgangspunten van OZHW. Dit betekent dat iedereen in 

de school kan rekenen op een respectvolle benadering door anderen. Er is een sociaal veilig klimaat 
waaraan zowel de (school-)leiding als alle medewerkers, leerlingen en ouders hun bijdragen leveren.   

Onze openbare identiteit draagt bij aan een brede ontwikkeling van kinderen, vanuit de erkenning 

van de betekenis van en verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. 

OZHW is daarom vrij toegankelijk, ongeacht godsdienst, politieke overtuiging, afkomst, geslacht en 

geaardheid. OZHW is een ontmoetingsplaats voor mensen met verschillende opvattingen en draagt 
daarmee bij aan het leren, het vormen en het uiten van een afgewogen eigen mening, met respect 

voor de mening en overtuiging van anderen.  Iedereen is dus welkom, iedereen is benoembaar. 

Daarnaast worden gedragsregels en codes bepaald door de huidige wet- en regelgeving.   

Schoolleiding (inclusief bestuur) en medewerkers trekken één lijn ten overstaan van de leerlingen 

en/of hun ouders om zo niet in de valkuil van gezagsondermijning te stappen. Dit document wordt bij 
de aanstelling van medewerkers uitgereikt via de zogenoemde map “Nieuw Personeel”. Daarnaast 

ontvangen onze stagiaires dit document en wordt dit document via de websites bekend gemaakt.   

Uit discussies die de laatste jaren in onze vestigingen zijn gevoerd volgen twee inmiddels als 

“gewoon” ervaren regels die hier worden vastgelegd. Namelijk:    

• Gezichtbedekkende kleding is niet toegestaan binnen de school en de schoolterreinen, 
uiteraard uitgezonderd verkleedpartijen of situaties die door de schoolleiding als zodanig zijn 
benoemd.  

• Binnen onze vestigingen wordt uitsluitend de Nederlandse taal als spreektaal gevoerd door 

leerlingen, hun ouders, medewerkers en andere personen binnen de vestiging. Een uitzondering 
hierop vormen de lessen vreemde talen en de opleidingsvariant tweetalig onderwijs.   

 
Gedragsregels voor leerlingen en ouders naar de school en door de school  
Het sociaal veilige klimaat wordt gedragen door een ieder die betrokken is bij de school. Van iedere 
betrokkene wordt eveneens verwacht dat zij een bijdrage leveren aan dat veilige klimaat. Begrippen 

als respect en vertrouwen staan daarin centraal. Medewerkers zullen actief optreden tegen 

verstoringen van het sociale leefklimaat. Hierbij is een pedagogische instelling het uitgangspunt maar 
op essentiële punten wordt een principiële houding verwacht. Onderstaande algemene 

uitgangspunten maken het sociale fundament van de OZHW scholen.   



    
De school mag van de leerlingen verwachten, dat zij:   

1. de missie van OZHW respecteren of onderschrijven en in hun gedrag en uitlatingen rekening 

houden met deze grondslag van openbaar onderwijs.   

2. kennis nemen van de op hen van toepassing zijnde in de school geldende regels.   

3. zich aan de binnen de school geldende regels houden.   

4. meedenken over de veiligheid op school, al dan niet door te participeren in de leerlingenraad, 
medezeggenschapsraad en/of responsgroepen.   

  

De school mag van de ouders/verzorgers verwachten, dat zij:   

1. de missie van OZHW respecteren of onderschrijven en in hun gedrag en uitlatingen rekening 

houden met deze grondslag.   

2. de voor de school geldende regels, onder andere op het gebied van veiligheid, onderschrijven en 

respecteren.   

3. meedenken over de veiligheid op school, al dan niet door te participeren in de ouderraad, 
medezeggenschapsraad en/of responsgroepen.    

  

Leerlingen en ouders/verzorgers mogen van de school verwachten, dat zij:  

1. het onderwijs aan de leerling verzorgt met inachtneming van de missie en de doelstellingen van 
OZHW. 

2. met respect en met inachtneming van de gewenste omgangsvormen omgaat met de leerling en 

ouders/verzorgers.   

3. ervoor zorgt dat noodzakelijk fysiek contact functioneel is en niet misverstaan kan worden.   

4. zich realiseert dat bepaalde situaties, handelingen en communicatie door leerlingen of 

buitenstaanders misverstaan kunnen worden en kunnen leiden tot beschuldigingen van seksuele 

intimidatie.   

5. voor de veiligheid van de leerling zorgt. OZHW doet dit door het Protocol Agressie en Geweld te 

hanteren en de inhoud hiervan te communiceren naar leerlingen, ouders/verzorgers en (nieuw) 

medewerkers.  

Gedragsregels medewerkers OZHW   
Door OZHW zijn gedragsregels geformuleerd voor medewerkers die richting geven aan het handelen 

van medewerkers.  

Algemeen  

1. Elke medewerker is zich ervan bewust dat hij een rolmodel en een representatieve functie vervult 

voor ouders en leerlingen.   

2. Elke medewerker oefent zijn taak/functie zo goed mogelijk uit binnen het beroepskader.   

3. Elke medewerker neemt zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn beroepsuitoefening.   

4. Elke medewerker weet wat de grenzen zijn van zijn professionele deskundigheid zoals verwoord in 

dit protocol.   

5. Elke medewerker is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van zijn professionaliteit.   

6. Elke medewerker onderhoudt professionele contacten met alle overige medewerkers van de 
organisatie.  7. Elke medewerker onthoudt zich van en bestrijdt elke vorm van discriminatie, 

racisme, geweld en seksuele intimidatie.   

8. Elke medewerker draagt bij aan de sociale en fysieke veiligheid binnen het domein van zijn 

werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld het bestrijden en voorkomen van pestgedrag).   

9. Elke medewerker is alert op signalen van agressie en geweld en neemt zo nodig maatregelen.   



    
Gedragsregels ten opzichte van leerlingen  

1. Elke medewerker respecteert de leerling en diens fysieke integriteit.   

2. Elke medewerker houdt rekening met de levensbeschouwelijke en culturele identiteit van de 
leerling.   

3. Elke medewerker staat open voor en onderhoudt professionele contacten met leerlingen.   

4. Elke medewerker is zich bewust van zijn overwicht dat voortvloeit uit zijn taak en/of functie en hij 
gaat hier op een professionele manier mee om.   

5. Elke medewerker toont betrokkenheid met de leerling en bewaart daarbij zijn professionele 

distantie.   

6. Elke medewerker maakt alleen gebruik van sociale media in zijn hoedanigheid als medewerker van 
OZHW. Hij is zich bewust van zijn kwetsbare positie op dergelijke fora.   

7. Elke medewerker behandelt vertrouwelijke informatie over leerlingen als zodanig.   

Gedragsregels ten opzichte van ouders  

1. Elke medewerker staat open voor en onderhoudt professionele contacten met ouders.   

2. Elke medewerker verstrekt tijdig eerlijke en ter zake doende informatie over leerprestaties en/of 

gedragingen aan de ouders.   

3. Elke medewerker zal in contacten met de ouders het belang van het kind laten prevaleren boven 

alle andere aspecten.   

4. Elke medewerker zal bij de begeleiding van het kind naar de ouders aangeven waar zijn 

professionele grens ligt.   

5. Elke medewerker zal zich onthouden van beloften aan ouders, die niet waar gemaakt kunnen 

worden.   

  

Gedragsregels ten opzichte van collega’s  

1. Elke medewerker verricht zijn werkzaamheden als lid van een functionele groep in een collegiale 

verantwoordelijkheid. 

2. Elke medewerker komt afspraken na die gemaakt zijn in overleg met de leden van zijn functionele 

groep. 

3. Elke medewerker zal een collega steun bieden als hij in een situatie geraakt die de professionele 

werkomgeving te boven gaat. 

4. Elke medewerker zal een collega aanspreken op gedrag dat duidelijk afwijkt van het professionele 

gedrag (rolmodel) dat behoort bij de taak/functie van de betrokken collega.   

   

 


