
Zo zijn onze manieren  
 
We zijn er met zijn allen in geslaagd op onze school een goede sfeer te creëren, waarin ieder zich 
thuis voelt. We vinden het heel erg belangrijk dat deze goede sfeer blijft bestaan. Dat kan als 
iedereen zich daarvoor inzet, met fatsoen en wederzijds respect.   
  

• Alle mensen zijn gelijkwaardig en gaan op basis van deze gelijkwaardigheid met 
elkaar om. Mensen kunnen wel verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
hebben. Misbruik van macht en bevoegdheden ten opzichte van een (mede)student, 
medewerker of collega wordt niet geaccepteerd.   
  
• Ieder mens heeft behoefte aan waardering en respect; het is belangrijk te kunnen 
zijn wie je bent. Afkomst, sekse, uiterlijke kenmerken, seksuele geaardheid, religieuze, 
politieke en maatschappelijke opvattingen vormen samen de kern van iemands identiteit. 
Ongewenste omgangsvormen zijn niet toegestaan. Niemand wordt gediscrimineerd. Dit 
betekent dat geen enkele vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur wordt 
toegepast waardoor de rechten en/of fundamentele vrijheden van de ander(en) worden 
aangetast.  
  
• Veiligheid, respect en acceptatie zijn basisvoorwaarden om je te kunnen ontwikkelen. 
Men bedreigt niet en valt een ander niet verbaal, fysiek of psychisch lastig.   
  
• Persoonlijke eigendommen – het woord zegt het al – zijn van een persoon en van 
niemand anders. Niemand vernielt of steelt eigendommen van een ander. Dit geldt ook voor 
eigendommen van de school.  
  
• We hebben recht op onze eigen opvattingen en standpunten. Het uiten daarvan kan 
– als dat op een respectvolle manier gebeurt - een waardevolle aanvulling zijn op het vormen 
van een mening of standpunt. Elke vorm van provocatie in woord, gedrag en met behulp van 
uiterlijke kenmerken is niet toegestaan. Men dringt een eigen mening niet op aan een ander.  

  
• Privacy is een recht van iedereen. Het geeft mensen de mogelijkheid zichzelf te zijn. 
Dit betekent dat men de levenssfeer van de ander(en) respecteert. Men dringt niet 
ongevraagd binnen in de persoonlijke levenssfeer van een ander. Het is niet toegestaan zich 
fysiek, via de telefoon, internet, social media, e-mail of geluidsopnames ongevraagd te 
bemoeien met een ander.   
  
• Het is verboden foto’s of film van iemand te maken of te manipuleren en deze op 
social media en/of internet te zetten. Het is verboden om in school zonder toestemming te 
filmen of te fotograferen.  
  
• Het is vanzelfsprekend dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. Anderen op 
deze regels attenderen en stimuleren dat deze worden nageleefd is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.  
  
• Roken is in en om het gehele gebouw niet toegestaan. Dit geldt ook voor 
elektronische sigaretten. Gebruik van of handel in drugs is verboden, evenals het gebruik van 
alcohol. Wij zijn een rookvrije school!  

  



 
  
• Het is verboden mobiele telefoons aan te hebben staan tijdens instructie en uitleg in 
lessen. Echter, per les/vak kunnen afwijkende afspraken zijn voor het meenemen en/of 
gebruiken van mobiele telefoons.  
  
• Achterlaten lokaal. Ook op dit punt geldt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Zorg er samen met je docent voor dat een lokaal ordelijk achterblijft: afval in de prullenbak, 
tafels en stoelen op hun plaats, het bord geveegd, enz. Na de les(sen) wordt het lokaal 
afgesloten.  

  
• Je bent bij aanvang van de lessen op tijd aanwezig en je zorgt ervoor dat je de 
benodigde spullen voor die les bij je hebt. Als je te laat bent, bepaalt de docent of je wordt 
toegelaten.   
  
• Als je op school uit de les wordt gestuurd, ga je aan het werk in het OLC en aan het 
einde van de les meld je je weer bij de docent.   
  
• Het dragen van hoofddeksels  is tijdens de lessen niet toegestaan.  
  
• Je praat in de lessen alleen Nederlands (behalve in de lessen Engels).  
  
• Je gebruikt altijd je ROC van Twente e-mailadres voor schoolzaken.  
  

 


