Gedragsprotocol
Kledingprotocol*

DE SPRONG
School voor praktijkonderwijs

Dit kledingprotocol is gebaseerd op de voor SPON ingestelde gedragsregels (zie gedragscode voor
medewerkers in bijlage).
De basisregel voor iedereen is dat kleding of afbeeldingen op kleding niet aanstootgevend mogen
zijn, geen uitingen van discriminatie mogen tonen en schoon moet zijn. Leidinggevenden mogen
onderwijspersoneel en leerlingen aanspreken op hun kledingkeuze.
Onderwijspersoneel.
De leiding van de school vertrouwt op het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers. Drie
zaken zijn richtinggevend hierin:
-

Als personeelslid ben je een voorbeeld voor de leerlingen.

-

Houd bij de keuze van je kleding rekening met eventuele contacten met externen (ouders,
andere school). Je bent een representant van onze school.

-

Veiligheid gaat voor alles. Bij praktijkvakken bepaalt de docent welke kleding voor het vak
geschikt is en welke persoonlijke beschermingsmiddelen er nodig zijn. Geef ook hierin het
goede voorbeeld.

Leerlingen.
-

Zoals eerder gesteld: Kleding mag niet aanstootgevend zijn. Bij te blote kleding kan de
leerling worden aangesproken. Ondergoed mag niet zichtbaar zijn. Zo nodig wordt de leerling
naar huis gestuurd om kleding te wisselen.

-

Afbeeldingen en teksten op kleding mogen niet aanstootgevend, discriminerend of kwetsend
voor bepaalde bevolkingsgroepen zijn.

-

Hoofdbedekking mag binnen in de school niet gedragen worden, tenzij dit religieus gebonden
is, met als bekendste fenomeen de hoofddoek. Bij het werken met machines en
gereedschappen mag deze hoofdbedekking geen gevaar opleveren. De docenten en de
leiding van de school kunnen hieraan eisen stellen. Deze eisen zijn bindend.

-

Gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan, tenzij dit vereist wordt bij een praktijkvak.

-

Kleding moet schoon en hygiënisch zijn.

-

In de lessen zal aandacht worden besteed aan kledingkeuze voor school/stage/werk.

Maatregelen.
-

Personeel: De schoolleiding kan personeel aanspreken op de kledingkeuze. We vertrouwen
erop dat verdere maatregelen niet nodig zijn.

-

Leerlingen: Een leerling die zich niet aan deze regels houdt, kan naar huis worden gestuurd
om de kleding te wisselen. Bij herhaling wordt een gesprek met de ouders aangegaan. Bij
hardnekkige herhaling kan schorsing volgen.

