Gedragscode Pax Christi College Druten
In deze gedragscode wordt beschreven hoe leerlingen, medewerkers en leidinggevenden op het Pax Christi
College met elkaar omgaan. Leren en werken op onze school moet voor iedereen plezierig zijn. Op een fijne
wijze met elkaar omgaan, is een van de voorwaarden om je thuis te voelen op school. Respect hebben voor
elkaar is daarbij het allerbelangrijkst.
Wat bedoelen we met respectvol met elkaar omgaan?
Respect hebben voor een ander betekent dat je een ander behandelt zoals jezelf behandeld wilt worden. Heb
respect voor zijn of haar persoon, voor de meningen die iemand heeft, voor de manier waarop iemand zich
kleedt. Accepteer dat er verschillen zijn tussen mensen. Respect hebben voor een ander betekent ook dat je
respect hebt voor elkaars bezittingen.
Respectvol met elkaar omgaan, betekent niet dat je jezelf moet wegcijferen. Als je iets dwars zit, mag je
iemand daar op aanspreken. Als je vindt dat jouw grenzen overschreden worden, mag je dat aan de orde
stellen. Als je gepest of geplaagd wordt, kan het moeilijk zijn om daar zelf over te beginnen. Vraag dan om
steun of advies aan een “derde”: een leerling, collega of leidinggevende.
Samen zorgen we op school voor een goede sfeer. Zaken als discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en
ander gedrag waarmee je de grenzen van een ander overschrijdt, zijn ontoelaatbaar. Het is ieders
verantwoordelijkheid om dit soort gedrag te bestrijden en te voorkomen. Als je te maken hebt met dit soort
gedrag, kaart dit dan altijd aan bij een ander: bij een leerling, collega. of een leidinggevende.
Wat verwachten we van leerlingen, medewerkers en leidinggevenden?
We verwachten van elkaar een positieve instelling
We verwachten van elkaar dat we met elkaar omgaan op basis van respect in houding, woord en gedrag.
We staan niet van elkaar toe dat er gepest en gediscrimineerd wordt. Ook agressief gedrag staan we niet toe.
Stel je hierbij actief op. Grijp zelf in of vraag om steun van een ander. Voel je niet schuldig dat je “klikt”als je
raad of steun vraagt bij een ander.
Wat verwachten we in het bijzonder van leerlingen?
We verwachten dat je:
 bijdraagt aan een goede sfeer
 gemotiveerd op school komt
 je verantwoordelijk voelt voor het halen van goede resultaten
 zorg hebt voor medeleerlingen
 de ander accepteert zoals hij/zij is
 de regels van de school naleeft
 geen alcohol of andere drugs op school gebruikt
 nooit geweld gebruikt
 fatsoenlijk met spullen van een ander en van de school omgaat
 correct gekleed bent
 normaal taalgebruik hanteert en dus niet scheldt en roddelt
 niet aan andermans spullen komt
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Wat verwachten we in het bijzonder van medewerkers?
We verwachten dat je:
 betrokken en betrouwbaar handelt
 direct en open communiceert
 werkt aan een sfeer waarin jij en anderen optimaal kunnen presteren
 geen alcohol of drugs op school gebruikt
 correct gekleed bent
 meehelpt klachten van leerlingen en collega’s op te lossen
 zeer correct omgaat met privé-informatie
 je verantwoordelijk voelt voor leerlingen en collega’s
 als besluiten eenmaal genomen zijn loyaal aan de organisatie bent
Wat verwachten we bovendien van leidinggevenden?
We verwachten van leidinggevenden dat je:
 een voorbeeldfunctie vervult
 voorwaarden schept voor een goed leer- en werkklimaat
 verantwoordelijkheid toont voor het welzijn van leerlingen en medewerkers
 zorg draagt voor breed gedragen besluiten
 medewerkers stimuleert om zich verder te ontwikkelen
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