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A) Doelstelling:
Het bevoegd gezag van VPCO De Oorsprong stelt dat:
 zowel haar medewerkers als haar leerlingen representatief op school verschijnen.
 medewerkers zich realiseren dat kleding ook hun autoriteit dient te ondersteunen
 leerlingen zich realiseren dat kleding ook een onderdeel is van respectvol gedrag.

B) Schooloverstijgende afspraken en regels:
Het bevoegd gezag van VPCO De Oorsprong accepteert dat er tussen scholen binnen de
schooloverstijgende afspraken en regels enige diversiteit zal bestaan, afhankelijk van de schoolcultuur en
haar directe omgeving.
Voor de leerlingen geldt:
 De kleding moet hygiënisch en veilig zijn.
 Op schoolniveau worden, indien nodig, afspraken gemaakt over de grenzen van uitdagende of
aanstootgevende kleding, het gebruik van make-up door leerlingen en lichaamversieringen van
uiteenlopende aard. Deze afspraken moeten passen bij de heersende schoolcultuur en kunnen
daardoor van school tot school variëren.
 Het dragen van hoofddeksels op school wordt ontmoedigd.
 Indien de directie vindt dat daartoe aanleiding is, kan zij de kleding van een leerling in een gesprek
met de ouders ter sprake brengen.
Voor de medewerkers geldt:
 De kleding moet, net zoals dat voor de leerlingen geldt, hygiënisch en veilig zijn.
 De kleding moet passen in de schoolcultuur. Omdat De Oorsprong hierin een grote variëteit heeft,
dient op school aandacht besteed te worden aan wat als passend in de schoolcultuur wordt
ervaren. Volwassenen dienen zich te allen tijde te realiseren dat ze een voorbeeldfunctie hebben
voor de leerlingen. Ook in de kleding, gebruik van make-up en andere lichaamsversieringen dient
die voorbeeldfunctie herkenbaar te zijn. Soms zal het nodig zijn op teamniveau afspraken te
maken over dit aspect.
 Medewerkers worden geacht niet alleen de protestants Christelijke grondslag van de school te
onderschrijven, maar deze ook actief mee vorm te geven. Uitingen in de kleding zoals het dragen
van hoofdbedekking of andere kleding, die een andere levensbeschouwing uitdragen, passen hier
niet bij.
 Bij alle medewerkers die in dienst zijn van De Oorsprong kan, indien de directie vindt dat daartoe
aanleiding is, de kleding van de werknemer in een persoonlijk gesprek ter sprake worden
gebracht.
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Bijlage 1: Richtlijnen vanuit de overheid gebaseerd op de wet- en regelgeving
Kledingvoorschriften
Een school is in principe vrij om kledingvoorschriften voor te schrijven. Er zijn wel
voorwaarden waar deze voorschriften aan moeten voldoen:
1. de voorschriften mogen niet discriminerend zijn;
2. de voorschriften mogen de vrijheid van meningsuiting niet aantasten;
3. de voorschriften moeten worden genoemd in de schoolgids met daarin een link naar de website van
de school;
4. de maatregel op het overtreden van een kledingvoorschrift mag niet onevenredig
zwaar zijn.
1) Kledingvoorschriften mogen niet discriminerend zijn
Kledingvoorschriften kunnen, meestal onbedoeld, discriminerend zijn. Van
discriminatie is volgens de Algemene wet gelijke behandeling sprake als er
onderscheid wordt gemaakt wordt op grond van:
· godsdienst of levensovertuiging,
· politieke gezindheid,
· ras,
· geslacht,
· nationaliteit,
· seksuele geaardheid of
· burgerlijke staat.
Het maken van onderscheid op een van deze gronden is in de regel altijd verboden.
De wet maakt echter voor sommige scholen en voor sommige situaties uitzonderingen.
Uitzonderingen:
Kledingvoorschriften die de vrijheid van godsdienst raken
Een bijzondere school mag eisen stellen aan leerlingen en personeel die nodig zijn
voor de verwezenlijking van zijn grondslag. Een protestants-christelijke school mag leerlingen of docenten
daarom ook verbieden een hoofddoek of gezichtsbedekkende sluier te dragen, als de school aannemelijk
kan maken dat zulke geloofsuitingen het onmogelijk maken de grondslag van de school te verwezenlijken.
Zo’n verbod mag alleen worden toegepast als er een consequent aannamebeleid wordt
gevoerd in het licht van de grondslag van de school, en als het kledingvoorschriftenbeleid
consequent wordt gehandhaafd.
De Commissie Gelijke Behandeling vindt dat het verbod op gezichtsbedekkende
kleding een passend middel is. Het verbod leidt ertoe dat tijdens de communicatie de
gezichtsuitdrukking en de articulatie van betrokkenen kan worden waargenomen.
Ook is het gevolg van het verbod dat effectief en zonder grote moeite kan worden
gecontroleerd wie zich in het schoolgebouw bevinden.
2) Kledingvoorschriften die de vrijheid van meningsuiting raken
Soms laten mensen met hun kleding zien dat zij zich identificeren met bepaalde
(politieke) ideeën. Een bomberjack bijvoorbeeld, gecombineerd met een zwarte trui
van een bepaald merk en zwarte legerschoenen en gemillimeterd haar worden
geassocieerd met extreemrechtse opvattingen.
Het verbieden van zulke kleding kan de in de Grondwet gewaarborgde vrijheid van
meningsuiting aantasten. Een school mag daarom dergelijke kleding niet verbieden
vanwege de inhoud van zulke ideeën. Beperkingen aan zulke kleding stellen mag wel
om andere redenen, bijvoorbeeld als het nodig is om wanordelijkheden te
voorkomen.
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Kledingvoorschriften die niet de vrijheid van godsdienst of meningsuiting raken
Niet alleen religieus of politiek geïnspireerde kleding kan tot weerstand leiden.
Baseballpetjes of naveltruitjes worden ook niet door iedereen gewaardeerd. Voor
kleding die geen uiting is van een godsdienst of een mening, kan een school
kledingvoorschriften opstellen.
Procedurele eisen
Het is belangrijk dat kledingvoorschriften op school op een goede en duidelijke
manier worden opgesteld. Dit voorkomt onbegrip en problemen met de interpretatie
van de voorschriften. De voorschriften moeten ondubbelzinnig zijn. Een voorschrift
mag niet voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. De voorschriften moeten voor alle
leerlingen gelden en ze moeten bij iedereen bekend zijn.
Een school kan niet zomaar kledingvoorschriften instellen. De voorschriften moeten
worden vastgelegd in schoolgids en daarvoor is toestemming nodig van de medezeggenschapsraad.
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