Gedragscode CSG Dingstede
‘Respect voor elkaar en voor je omgeving’.

CSG Dingstede is een schoolgemeenschap van ruim 1200 mensen. Samen vormen
leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel een stukje samenleving.
We willen dat graag doen op een manier die voor ieder prettig is en blijft. Daarom hebben
we een aantal uitgangspunten op papier gezet waar we onszelf en elkaar aan houden.

1. Wij en onze christelijke identiteit.
Wij zijn een school waarin wij onze christelijke identiteit elke dag uitdragen en
uitstralen.
o Ik voel mij verantwoordelijk voor mijzelf, voor de mensen om me heen en
voor de leefomgeving, en gedraag mij daar ook naar.
o Ik neem actief deel aan de dagopening.
o Ik neem actief deel aan de christelijke feestdagen.
o Ik respecteer mensen met een andere levensovertuiging.

2. Wij en een veilige sfeer.
Wij willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt, maar ook een school waar
ieder het recht heeft zichzelf te zijn en waar we er zijn voor elkaar.
o Mijn taalgebruik is netjes.
o Ik help mee om pestgedrag en agressie te voorkomen en te bestrijden.
o Ik respecteer de eigendommen van anderen en van de school.
o Ik ben zuinig op mijn spullen en op die van anderen.
o Ik zeg of doe geen dingen waarmee ik een ander kan schokken.
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3. Wij en de anderen.
Wij behandelen de anderen zoals wij ook behandeld willen worden.
o Ik heb respect voor anderen en voor mezelf.
o Ik respecteer ieders plaats binnen de school.
o Ik geef het goede voorbeeld.
o Ik houd mij aan afspraken en laat mij daar op aanspreken. Ik spreek ook de
ander aan als hij zich niet aan zijn afspraak houdt.
o Ik ga uit van de positieve kanten en kwaliteiten van de ander.
o Ik kleed mij verzorgd.
o Ik respecteer de privacy van anderen.

4. Wij en de les.
Wij zorgen dat de les plezierig en goed verloopt.
o Ik bereid me goed voor op de les.
o Ik kom op tijd.
o Ik doe actief mee in de les.
o Ik zorg samen met anderen voor een goede (werk)sfeer.
o Jassen en mobiele telefoons bewaren we in de opbergkastjes.
o Mobiele telefoons zijn tijdens de lessen uitgeschakeld. Behalve wanneer ze
voor een lesdoel gebruikt worden op aangeven van de docent.
o Mobiele telefoons gebruiken we alleen in de garderobe en in de aula.

5. Wij en ons schoolgebouw.
Wij willen de school en het schoolterrein schoon en netjes houden.
o Eten, drinken, snoepen en anderen ontmoeten, doe ik in de aula van het
schoolgebouw.
o Studeren doe ik in het OLC, de studieruimtes en op de lespleinen.
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