Gedragscode Tabijn
Samen met leerlingen en ouders zorgen wij voor een veilige school. Om dit te bereiken is er
een gedragscode Tabijn opgesteld.
De gedragscode is een leidraad voor iedereen die voor de stichting werkt of de scholen van
Tabijn bezoekt. Hij geldt dus voor alle medewerkers, leerlingen, ouders en ook voor de
medewerkers van het bestuursbureau. Tabijn verwacht dat iedereen zich houdt aan de
gedragscode.
Het is belangrijk dat we met elkaar over ons gedrag praten en dat we over wenselijk en
integer gedrag samen duidelijke afspraken maken. Deze afspraken zijn verwoord in vier
kernwaarden: ontwikkeling, verantwoordelijkheid, respect en veiligheid.

Ontwikkeling
Wij ontwikkelen onszelf.
-

Wij vinden leren leuk.
Wij zien ontwikkeling als een kans op groei.
Wij denken in mogelijkheden.
Wij geven elkaar de ruimte.
Wij hebben hoge verwachtingen.

Verantwoordelijkheid
Wij zijn partners in de ontwikkeling van het kind.
-

Wij zien er verzorgd uit.
Wij zijn ons bewust van ons rolmodel.
Wij hebben oog voor elkaar.

Respect
Wij tonen respect voor elkaar en onze omgeving.
-

Wij zijn gelijkwaardig en onderkennen verschillen.
Wij dragen zorg voor de schooleigendommen en de eigendommen van een ander.
Wij communiceren zorgvuldig.
Wij respecteren de opvatting van de ander.

Veiligheid
Wij zorgen voor een veilige leer-, werk- en leefomgeving.
-

Wij grijpen respectvol in bij pestgedrag en andere vormen van geweld.
Wij gaan integer om met informatie.
Wij hebben vertrouwen in onszelf en de ander.
Wij komen onze afspraken na.
Wij vertrouwen in elkaars vakkundigheid en deskundigheid.

Aanvullende regels en codes hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
•

Geheimhouding en privacy (cao-PO)

•

Pesten, agressie & Geweld, seksuele intimidatie, racisme en discriminatie (Beleid bij
Agressie en Geweld)

•

Informatieverkeer tussen personeel, leerlingen en ouders (integriteitcode)

•

Opvang personeel en leerlingen bij calamiteiten (Checklist calamiteiten)

•

Internet- en e-mailgebruik (Internet- en e-mailprotocol)

De gedragscode is vastgesteld op 27 juni 2013.

