
 
 

Gedragsregels 

Van half negen tot vier, vijf dagen per week, bevinden zich ongeveer 260 mensen in het gebouw van de 
Jorismavo. Dat gaat alleen goed als er een duidelijke organisatie is en er gedragsregels gelden die 
iedereen kent en waaraan iedereen zich houdt. 

 
De meest voorkomende vragen m.b.t. de dagelijkse gang van zaken 

 
 
Hoe ga je met elkaar om? 

 
• Je gaat op een positieve, opbouwende en gezellige manier met anderen om. 
• Je scheldt en vloekt niet, noemt iedereen bij zijn of haar eigen naam en spreekt alle 

volwassenen aan met u of meneer en mevrouw. 

 
Hoe houd jij de school prettig en veilig voor iedereen? 

 
• Door respect te hebben voor elkaar en de verschillen tussen mensen te accepteren. 
• Door, in geval van een (dreigend) conflict of meningsverschil, naar je mentor of een andere 

volwassen schoolmedewerker te stappen. Je hoeft het probleem niet meteen zelf op te lossen. 
• Verbaal en fysiek geweld en agressief of (seksueel) intimiderend gedrag naar medeleerlingen, 

docenten en overig personeel wordt niet geaccepteerd. 
• Dit geldt ook voor vernieling van schooleigendommen en ander vandalistisch gedrag. 
• Op het schoolplein, in de aula en in de gangen gedraag je je rustig en zonder overlast 

te veroorzaken voor anderen. 
• Aanstootgevend gedrag kan te allen tijde onderwerp van bespreking zijn tussen de 

betrokken leerling(en), de ouders/verzorgers, de mentor en/of de schoolleiding. 

 
Hoe dien je je te gedragen in de buurt van de school? 

 
• Op straat gedraag je je rustig en zonder overlast te veroorzaken voor anderen. 
• Luidruchtig, agressief of intimiderend gedrag naar buurtbewoners en ander wandelend 

of spelend publiek wordt niet geaccepteerd. 
• Dit geldt ook voor vernieling van privé eigendommen, publieke goederen of gebouwen en ander 

vandalistisch gedrag. Er wordt aangifte gedaan bij de politie. 
• Afval neem je mee naar school en gooi je daar in de aanwezige afvalbakken. 

 


