Kledingvoorschriften
Algemene regels
Voor de leerlingen geldt:
• De kleding moet hygiënisch en veilig zijn.
• Op schoolniveau worden, indien nodig, afspraken gemaakt over de grenzen van uitdagende
of aanstootgevende kleding, het gebruik van make-up door leerlingen en lichaamsversieringen
van uiteenlopende aard.
• Het dragen van hoofddeksels, anders dan voor religieuze doeleinden, op school is niet
toegestaan.
• Indien de directie vindt dat daartoe aanleiding is, kan zij de kleding van een leerling in een
gesprek met de ouders ter sprake brengen.
•

Voor de medewerkers geldt;
• De kleding moet, net zoals dat voor de leerlingen geldt, hygiënisch en veilig zijn.
• De kleding moet passen in de schoolcultuur. Volwassenen dienen zich te allen tijde te
realiseren dat ze een voorbeeldfunctie hebben voor de leerlingen. Ook in de kleding, gebruik van
make-up en andere lichaamsversieringen dient de voorbeeldfunctie herkenbaar te zijn.
• Het dragen van hoofddeksels, anders dan voor religieuze doeleinden, op school is niet
toegestaan.
• Bij alle medewerkers die in dienst zijn van de stichting kan, indien de directie vindt dat
daartoe aanleiding is, de kleding van de werknemer in een persoonlijk gesprek ter sprake worden
gebracht.
Voor bezoekers geldt:
• Kleding mag geen gevaar vormen voor de orde, rust en veiligheid op school en mag geen
belemmering zijn voor een goede communicatie.

Specifieke regels

Om uiting te geven aan bovengemelde algemene regels heeft de stichting een aantal nader
gespecificeerde kledingvoorschriften benoemd.
Gezichtsbedekkende kleding
Binnen alle scholen van de stichting geldt een algemeen verbod op geheel of
grotendeels gezichtsbedekkende kleding. Dit verbod geldt om de navolgende reden zowel voor
personeel, leerlingen als bezoekers.
• Het belemmert de onderlinge communicatie tussen leerkrachten onderling, leerkrachten en
leerlingen en leerlingen onderling. Deze communicatie is essentieel voor het onderwijsleerproces
(gezichtsuitdrukking, articulatie).
• In het kader van de veiligheid binnen de school is het van belang dat de identiteit van de
bezoeker en gebruiker kan worden vastgesteld.
Kleding en sieraden algemeen
• Kleding mag niet aanstootgevend zijn door de opdruk van teksten die bestaan uit
scheldwoorden, schuttingtaal, dan wel bestaan uit discriminerende uitingen of godslastering;
• Kleding mag over het algemeen geen belemmering vormen voor de bewegingsvrijheid en de
communicatie;
• Jongens/mannen hebben geen ontbloot bovenlijf. Behalve indien afgesproken, bijvoorbeeld
bij gebruik watersproeiers.

Mannelijke leerkrachten dragen geen broeken boven de knie;
Vrouwen/meisjes dragen geen aanstootgevende kleding; hieronder wordt bijvoorbeeld
verstaan naveltruitjes en te lage broeken;
• Er mag geen zwemkleding gedragen worden behalve tijdens zwemles. Strings zijn ook tijdens
de zwemles niet toegestaan;
• Sieraden mogen in beperkte mate gedragen worden en mogen alleen, bijvoorbeeld bij het
buitenspelen, geen gevaar opleveren;
• Tijdens gym mogen er geen sieraden worden gedragen, piercings dienen bedekt te zijn;
• Piercings zijn in beperkte mate toegestaan en mogen de communicatie niet belemmeren;
• (mogelijk) Aanstootgevende tatoeages mogen niet zichtbaar zijn.
•
•

Bovengemelde kledingvoorschriften hebben de instemming van de GMR.

