Gedragscode Het Perron
Onze waarden
Op Het Perron bieden wij onderwijs aan in een positief leer- en leefklimaat. Dat doen wij vanuit de
waarden: Veiligheid – Respect – Verbondenheid – Kwaliteit

Veiligheid
“Wij gaan ontspannen en positief de dag door”
Wij zorgen ervoor dat iedereen zich fysiek en mentaal veilig voelt op Het Perron. Dat ontstaat als
iedereen zich houdt aan de afspraken die gelden, wij geweldloos omgaan met elkaar en voor elkaar
zorgen.
Afspraken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik heb mijn schoolpas altijd bij me
Ik neem geen alcohol, drugs, energydrank en wapens mee naar school
Ik loop met mijn fiets op het plein
Ik zet mijn fiets op de juiste plek
Ik gebruik de juiste ingang
Ik loop rustig over de gang
Ik ruim mijn rommel op
Ik gebruik de lift alleen als ik daar toestemming voor heb
Ik verlaat in leerjaar 1 en 2 alleen het schoolterrein als ik uit ben; in de pauzes en een tussenuur
blijf ik op school
In en om de school is de omgeving rookvrij
Ik houd mij aan de Vet Veilige ICT code
Ik film of fotografeer binnen de school en omgeving alleen als het een schoolopdracht is
Ik houd mij aan afspraken
Als iemand mij hindert vraag ik hem of haar duidelijk daarmee te stoppen; als dat niet werkt
vraag ik een docent, mijn mentor of de conciërge om hulp

Respect
“Wij proberen te begrijpen in plaats van te oordelen”
Wij houden rekening met elkaar en waarderen en accepteren elkaar. Wij laten iedereen in zijn of
haar waarde.
Afspraken:
•
•
•
•
•
•

Ik ben beleefd
Ik blijf van andermans spullen af
Ik ben zuinig op de spullen die ik gebruik
Ik draag geen pet of capuchon in de school
Ik draag geen kleding die aanstootgevend, uitdagend of kwetsend is in beeld en/of tekst
Ik doe wat mij gevraagd wordt door personeel van Het Perron

Verbondenheid
“Wij praten mét in plaats van óver elkaar”
Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en voor het welzijn van de ander. Daarin zijn wij
verbonden met elkaar.
Afspraken:
•
•
•
•

Mijn taalgebruik is netjes en verstaanbaar voor iedereen
Ik ben vriendelijk naar een ander
Ik help de ander
Ik ben voor iedereen bereikbaar en aanspreekbaar, daarom gebruik ik mijn oortjes in de school
niet zonder toestemming van docenten en conciërges

Kwaliteit
“De goede dingen goed doen”
Wij werken met elkaar aan een schoolklimaat waarin iedereen goed kan leren en ontwikkelen.
Afspraken:
•
•
•
•
•
•

Ik neem deel aan de lessen die mij aangeboden worden en waar ik verwacht word
Ik ben op tijd in de lessen aanwezig
Ik heb mijn spullen voor elke les op orde
Ik zorg dat mijn klasgenoten en medeleerlingen (ook) goed deel kunnen nemen aan de lessen
Ik houd mijn pauze en/ of tussenuur op de juiste plek en gebruik daar mijn eten en drinken
Ik gebruik de trappen en gangen daar waar ik les heb

