Contract ‘Veilig op school’
Schooljaar 2019 - 2020
Ik vind dat iedereen zich veilig moet voelen op school. Daarom houd ik mij aan de
volgende afspraken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ik heet nieuwe kinderen welkom bij ons op school;
Ik luister naar de ander;
Ik doe niets bij een ander wat ikzelf ook niet prettig zou vinden;
Ik beoordeel iemand niet op zijn uiterlijk;
Ik kom niet aan een ander als hij dat niet wil;
Ik blijf van spullen van een ander af;
Ik noem de ander bij de voornaam, gebruik geen scheldwoorden en doe niet mee aan
uitlachen en roddelen;
Ik discrimineer niet;
Ik bedreig niemand, ook niet met woorden;
Ik stuur iemand geen anonieme vervelende berichten via het internet;
Ik maak geen foto-, geluid- of filmopnamen van medeleerlingen en personeel zonder
toestemming van hen;
Als iemand mij lastig valt vraag ik hem/haar duidelijk daarmee te stoppen;
Ik ga niet slaan, krabben of schoppen als ik kwaad ben. Ik probeer eerst samen te
praten en als dat niet lukt ga ik naar mijn mentor;
Als er ruzie is speel ik niet voor eigen rechter;
Ik ga niet zo maar klikken, maar vertel het wel aan een docent of mentor als
er iets gebeurt wat ik zelf niet fijn of gevaarlijk vind;
Ik vertel aan een docent als ikzelf of een ander gepest wordt, want zowel de pester
als de gepeste hebben last van het pesten;
Ik neem geen wapens, alcohol of drugs mee naar school;
Ik gooi mijn afval altijd in de prullenbak.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij hebben de bovenstaande afspraken goed doorgelezen en begrepen. Doordat ieder hieronder zijn
handtekening plaatst, verklaren wij allen akkoord te gaan met deze afspraken en beloven wij ons ten alle
tijden aan deze afspraken te houden.

Handtekeningen klas …….:

