
De scholen van Cadans Primair hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld, om zo een bijdrage 

te leveren aan het scheppen van een schoolklimaat, waarin ieder zich prettig en veilig kan voelen. De 

gedragscode geeft duidelijkheid hoe er met alle betrokkenen dient te worden omgegaan. 

Een samenvatting: 

De gedragscode is in drie regels te vangen: 

• Doe geen dingen bij anderen, die je bij jezelf ook niet leuk vindt. 

• Heb respect voor elkaar, voor elkaars geloofs-/levensbeschouwelijke overtuiging. 

• Heb respect voor elkaars eigendom en andermans spullen. 

Onduidelijkheid en spanning kunnen we voorkomen door: 

• open en eerlijk naar elkaar te zijn 

• vertrouwen te hebben in elkaars bedoeling, in elkaars mogelijkheden 

• rekening te houden met elkaars beperkingen. 

Bespreekbaarheid. 

• Iedere ergernis maak je kenbaar aan diegene, die de ergernis veroorzaakt. 

• Iedere vorm van overschrijding van de gedragsregels wordt gemeld aan al de betrokken 

partijen en bij herhaling aan de   contactpersoon. 

• De contactpersoon kan de vertrouwenspersoon inschakelen. 

• De volgende stap, als de situatie nog niet is geklaard, ligt vast in de klachtenregeling van 

Cadans Primair. 

• Iedere misdraging van personeelsleden wordt gemeld aan de bestuurder/algemeen directeur. 

  

Achtereenvolgens worden gedragsregels vermeld op een zestal terreinen: 

1.  seksuele intimidatie en seksueel misbruik. 

• Onnodige één-op-één situaties worden vermeden, d.w.z. dat een leerkracht niet onnodig met 

één leerling in een afgesloten ruimte is. Ongewenst lichamelijk contact wordt gemeden. 

2.  racisme en discriminatie. 

•  Ieder toont respect voor elkaars geloof, levensovertuiging, afkomst. 

•  Een ieder komt op voor elkaar. 

•  Iedere vorm van racisme of discriminatie wordt gemeld bij de directie. 

3.  lichamelijk geweld. 

• We gaan met respect om met elkaar en wijzen dus iedere vorm van verbaal of fysiek geweld 

af. Er zijn geen wapens of mogelijk als wapens te gebruiken voorwerpen op school. 

4.  pesten. 

• We onderschrijven het landelijk pestprotocol. 



• Bij pesten volgen we het vijfsporen beleid, waarbij pester, gepeste, ouders, leerkrachten en de 

zwijgende, toekijkende meerderheid worden betrokken bij de bespreking en de oplossing van 

het pestgedrag. 

5.  kleding. 

• Mensen zijn vrij in hun kledingkeuze, tenzij de gekozen kleding zijn of haar functioneren of dat 

van anderen belemmert. 

• Indien iemand zich ergert aan kleedgedrag van een ander is degene, die de ergernis 

veroorzaakt hierop aanspreekbaar. 

6.  gebruik internet en website. 

• Hier volgen wij ons protocol, dat vastgelegd is in het protocol sociale media. 

 


