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Beste leerling,  beste ouders, 
 
 

Op zeeklas leven we 5 dagen lang, dag en nacht, met elkaar. We zijn bovendien met een grote groep. 

Daarom is het nodig om goede afspraken te maken. Op de keerzijde vinden jullie een aantal regels. 

De leerkrachten  rekenen erop dat iedere leerling  deze  gedragscode naleeft. 

Wat gebeurt er indien dit niet het geval is? 

Iedereen maakt wel eens een fout. De leerkrachten zijn zeker bereid om elke leerling bij fouten 

nieuwe kansen te geven. Grijp zo’n kansen en toon dat je bereid bent om je positief te gedragen. 

Leerlingen die zich echter, ondanks opmerkingen en / of verwittigingen,  niet aan de regels houden 

en die op die manier de sfeer en/of de activiteiten verstoren, zullen naar huis gestuurd worden.  

Er wordt in dat geval contact opgenomen met de directie en de ouders. De leerling zal voor de rest 

van de week naar school gaan om daar schooltaken te maken.  

Lees de gedragscode aandachtig, onderteken deze brief en bezorg hem aan de leerkracht. 

 

 

 

Deze brief met de gedragscode hebben wij gelezen. 

Wij tekenen voor kennisname. 

 

DE LEERLING       DE OUDERS 
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➢ We praten respectvol met en over elkaar. 

o We schelden niemand uit.  

o We gebruiken geen kwetsende of discriminerende taal. 

o We roddelen niet over elkaar. 

o We lachen niemand uit. 

o We zijn open in onze communicatie. We durven onze gevoelens uiten.  

 

➢ Iedereen hoort er bij. 

o We sluiten niemand uit. 

o We zien als iemand alleen staat en proberen hem of haar terug erbij te 

betrekken. 

 

➢ We gedragen ons respectvol tegenover de ander: 

o We gebruiken geen lichamelijk geweld. 

o Bij ruzies beheersen we ons. 

o We respecteren de “STOP” van de ander. 

o Een grapje kan best, maar denk vooraf eens na: “Is dit wel een grap?” Wat jij 

als grap bedoelt, is het misschien niet voor de ander. 

o Pestgedrag kan in GEEN geval. Pestgedrag melden we. (Horen, zien en DOEN) 

o We hebben respect voor de spullen en kledij van de ander. 

 

➢ We zorgen voor elkaar. 

o We helpen de ander waar we kunnen. 

 

➢ Bij een fout. 

o We aanvaarden de opmerking van de leerkracht. 

o We kunnen toegeven dat we in de fout gingen. 

o We kunnen ons verontschuldigen én we zijn bereid de ruzie te herstellen. 

o Na een fout tonen we in ons gedrag dat we bereid zijn het beter te doen.  

 

 


