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Gedragscode LOGOS
Wat verwachten wij van onze leerlingen, ouders en personeel?
1. Seksuele intimidatie, incl. regels kamp troosten/belonen
Van iedereen binnen de school verwachten wij een passende, professionele omgang
met elkaar. Dit betekent dat geen enkele vorm van seksuele intimidatie of misbruik
tussen personeel en leerlingen en tussen leerlingen onderling getolereerd wordt.
2. Pesten
Pesten op scholen is een ingewikkeld probleem. Het betekent dan ook dat onze
school het onderwerp pesten en met name het voorkomen ervan serieus aanpakt.
Het is daarbij van het grootste belang dat iedereen, leerlingen, ouders en personeel
pesten als een bedreiging zien en bereid zijn pesten te voorkomen en/of te bestrijden.
3. Discriminatie
Op onze school komen leerlingen, ouders en personeelsleden mogelijk in aanraking
met leerlingen, ouders en collega’s die een andere visie op levensovertuiging, een
andere geaardheid, een andere huidskleur, andere gewoontes, andere
mogelijkheden enz. hebben. De school verwacht dat een ieder zich onthoudt van een
discriminerende houding of discriminerende taal.
4. Lichamelijk en verbaal geweld
In onze school wordt iedere vorm van lichamelijk en verbaal geweld door
personeelsleden en leerlingen, zoveel als mogelijk, voorkomen en niet getolereerd.
Onze school stimuleert de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen om ze te
leren omgaan met gevoelens van allerlei aard.
5. Gebruik van stimulerende middelen
Het gebruik van stimulerende middelen (drugs, alcohol) is op het terrein van de
school is niet toegestaan. Ook het handelen in stimulerende middelen op het terrein
van de school is niet toegestaan.
Ook op schoolkamp en schoolreis gelden deze regels.
Onze school is een rookvrije school. In de gebouwen van onze school wordt dus niet
gerookt.
6. Gebruik van computers en internet
 De leerlingen mogen tijdens de lesuren gebruik maken van de computer na
toestemming of in opdracht van de leerkracht. In de pauzes of na schooltijd
worden de computers, indien er leerlingen in het lokaal blijven en er geen
toezicht is, uitgeschakeld.
 De leerkracht heeft zicht op het beeldscherm en het computergebruik van de
leerlingen.
 De leerlingen werken op de computers alleen aan opdrachten voor school.
 Het gebruik van internet is gericht op deze opdrachten.
 Het gebruik van e-mail heeft te maken met schoolopdrachten.
 De leerlingen overleggen met de leerkracht indien een naam of persoonlijke
informatie gevraagd wordt.
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Het is niet toegestaan om te chatten of om ongewenste sites(bloot, seks,
lichamelijk of verbaal geweld), te bezoeken. Indien een leerling een
ongewenste site bezocht heeft, moet er nagegaan worden of dit bewust
gebeurde. Als een leerling per ongeluk op een ongewenste site terecht komt,
moet de leerling dit bij de leerkracht melden. De leerkracht moet dit mogelijk
maken door het juiste klimaat. Als er aanwijzingen zijn dat een leerling
ongewenst computergebruik vertoond heeft, kan controle achteraf
plaatsvinden.
Als er sprake is van het bewust opzoeken van ongewenste sites wordt dit aan
de directie en de ouders/verzorgers gemeld. De school bepaalt welke sanctie
gegeven wordt.
Herhaald misbruik kan leiden tot het verbod om gebruik te maken van de
computer.
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