
Huisregels De Nederlandse Regenboogschool 

Op een school met meer dan 100 leerlingen en hun ouders en met ruim 20 leraren zijn 
duidelijke regels onmisbaar. Alle ouders en leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar 
de voor hen geldende huisregels aangeboden.  

Algemene gedragscode:  

• Wij hebben respect voor een ander en andermans spullen.  
• Schade aan eigendommen van de gastschool of aan eigendommen van de 

Regenboogschool  melden wij bij een leraar of bestuurslid. 
• Waardevolle spullen heb je bij je op eigen risico. 
• Wij discrimineren niet. Alle leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers worden 

gelijk behandeld, zonder onderscheid op grond van ras, huidskleur, nationale of 
etnische achtergrond, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, huwelijkse staat, 
handicap of leeftijd. 

• Pesten, inclusief digitaal pesten, tolereren we niet en dient te worden gemeld bij de 
leraar, directeur en/of bij de vertrouwenspersoon indien gewenst. 

• Wij roken niet in de school of op het schoolplein. 
• Wij brengen geen honden en andere huisdieren mee (behalve evt. geregistreerde 

begeleidingshonden). 
• Alle ouders nemen deel aan het takenrooster en dragen zorg voor eventueel zelf ruilen 

als de datum toch niet blijkt te schikken.  
• Het gebruik van internet via Wifi/de ‘’guest’’ account van de school vindt plaats op 

eigen verantwoordelijkheid van de ouder. 
• school is de hoofdvoertaal taal Nederlands, ook voor broertjes /zussen onderling in 

dezelfde klas of in de pauze. 
• Indien een kind een les zal missen dan dient de ouder/verzorger dit door te geven 

aan de leraar. 

Bibliotheek: 

• Gedurende het schoolleven mag het kind boeken lenen uit de schoolbibliotheek. 
• De boeken dienen op aanwijzing van de bibliothecaris op gezette tijden te worden 

teruggebracht.  
• Als het kind de school verlaat dienen alle boeken weer te zijn ingeleverd.  
• Het permanent zoekraken van een boek, dat als definitief ‘’verloren’’ wordt 

beschouwd, wordt door de leerling en/of ouder zelf gemeld bij de bibliothecaris. 

Foto’s 

• Foto's maken van de kinderen met de eigen camera zonder speciale toestemming, 
ook rondom een activiteit, is voor ouders/verzorgers van andere kinderen alsook 
voor leerkrachten niet toegestaan. 

• In het algemeen geldt dat foto’s van kinderen niet mogen worden gebruikt of 
gepubliceerd etc. tenzij daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming is gegeven 
door de betreffende ouders/verzorgers. 



• Mits daartoe expliciet en schriftelijk door de ouders/verzorgers toestemming is gegeven 
kunnen bij activiteiten door de verantwoordelijke organisatoren of leerkrachten foto`s van 
de desbetreffende kinderen gemaakt worden die louter en alleen voor publicaties 
door de Regenboogschool mogen worden gebruikt.  

• Voor wat betreft publicatie van foto`s op de website en andere sociale media, 
waarop een specifiek kind te zien is, mag deze publicatie alleen wanneer daarvoor 
toestemming is verkregen van de betreffende ouders/verzorgers.  

 

Specifieke gedragscodes: 
Gedragscode voor ouders 

De ouder t.o.v. leerlingen:  
o respecteert elke andere leerling;  
o spreekt geen kwaad en zonder vooroordelen over leerlingen tegenover hun 

eigen kind;  
o spreekt respectvol over leerkrachten en ouders tegen hun kinderen; 
o bemoeit zich niet met ruzies op school;  
o gedraagt zich zorgzaam en verantwoordelijk voor leerlingen tijdens de pauzes 

e.d.;  
o is op de hoogte van het gedragsprotocol dat op school gehanteerd wordt.  

De ouder t.o.v. leerkrachten:  
o ziet de leerkracht als partner bij de begeleiding/opvoeding van de leerling;  
o legt geen verantwoordelijkheid bij de leerkracht, die bij de ouder hoort; 
o behandelt de leerkracht met respect; scheldwoorden en vloeken worden niet 
o geaccepteerd;  
o een dreigende houding wordt niet geaccepteerd;  
o maakt problemen bespreekbaar; 
o geeft leerkrachten vertrouwen en ruimte;  
o laat zich naar ouders en leerlingen respectvol uit over leerkrachten, ook als er 

sprake is van onenigheid.  
 

De ouder t.o.v. andere ouders: 
o gaat respectvol om met alle andere ouders; 
o is zich bewust dat ieder kind voor zijn/haar ouder(s) zeer dierbaar is;  
o neemt eigen verantwoording in het bespreekbaar maken van problemen en 

verschuilt zich daarbij niet achter anderen. 
 
Gedragscode voor leerlingen  

De leerlingen t.o.v. andere leerlingen:  
o behandelt de andere leerling(en) met respect; scheldwoorden en vloeken 

worden niet geaccepteerd;  
o spreekt positief over en met anderen;  
o speelt gezellig met andere kinderen (zonder te duwen, trekken en schoppen; 

ook al is het maar een geintje want vaak begint pestgedrag en ruzie juist met 



zo´n geintje. Een geintje moet kunnen….maar dan zonder geduw, getrek en 
gesjor aan elkaar);  

o lost ruzies op een goede manier op (met praten);  
o werkt op een goede manier samen;  
o helpt de ander als deze er om vraagt;  
o is op de hoogte van het gedragsprotocol dat op school gehanteerd wordt.   

De leerling t.o.v. leerkrachten:  
o behandelt de leerkracht met respect; scheldwoorden en vloeken worden niet 
o geaccepteerd;  
o is beleefd (heeft geen brutale houding richting de leerkracht, spreekt met 

“twee” woorden en heeft geen weerwoord);  
o luistert naar de leerkracht;  
o spreekt de leerkracht aan met u en spreekt met twee woorden;  
o doet zijn/haar best;  
o maakt problemen bespreekbaar.  

 
De leerling t.o.v. ouders en andere volwassenen:  

o behandelt elke volwassene met respect; scheldwoorden en vloeken worden 
niet toegestaan;  

o is beleefd.  
 

Maatregelen naar leerlingen  
Wanneer leerlingen, teamleden, ouders en anderen zich niet aan de gedragsregels 
houden kunnen maatregelen worden genomen. In dit protocol staan de maatregelen 
naar leerlingen centraal. Teamleden dienen professioneel te werken en te handelen. 
Bij overtreding van de gedragsregels worden de teamleden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheden in relatie tot hun taak en/of functie. Ouders/verzorgers die de 
gedragsregels (o.a. door fysiek en/of verbaal geweld) overtreden in en nabij de school, 
worden hierop aangesproken door de leerkracht en/of door de directeur van de 
school.  
 
Indien de communicatie met de ouders niet meer open en constructief kan 
plaatsvinden, wordt de communicatie gestaakt (afkoelperiode) en uitgesteld tot een 
moment van maximaal een week na het incident.  
 
Wanneer er klaarblijkelijk geen vertrouwen, de basis voor een open en constructieve 
communicatie in de school is, dan adviseert de directie de ouders/verzorgers een 
andere school voor hun kind te kiezen. Dit is ook het geval als ouders communicatie 
weigeren over het grensoverschrijdend gedrag van hun kinderen of van henzelf. Dit 
laatste geldt ook wanneer ouders zich niet conformeren aan de maatregelen die de 
school treft met betrekking tot de leerlingen bij het overtreden van de algemene regels 
en de gedragsregels in het bijzonder.  
 



Als er bij herhaling sprake is van grensoverschrijdend en/of bedreigend gedrag naar 
leerkrachten of leerlingen kan de procedure van verwijdering ook worden ingezet. 
 
Sancties bij overtreding gedragsregels door leerlingen  
Wanneer de gedragsregels worden overschreden, kunnen de volgende maatregelen 
worden getroffen, met als enig doel de leerling bewust te maken van zijn/haar 
ongewenste gedrag en/of ongewenst gedrag voor de toekomst te voorkomen;  

o de leerling wordt aangesproken op de overtreding  
o de leerling biedt afhankelijk van de overtreding zijn/haar verontschuldigingen 

aan 
o de leerling wordt tijdelijk (niet langer dan 1 uur) uit het leslokaal verwijderd 
o de leerling blijft tijdens de pauze binnen 
o de leerling blijft na voor een gesprek na de les om 13 uur.  

 
De leerkracht bespreekt het incident altijd met de betrokken leerling en eventueel 
met de betrokken andere kinderen. De ernst van de overtreding bepaalt of de 
ouders/verzorgers hiervan in kennis worden gesteld. Bij nablijven (langer dan 15 
minuten) volgt structureel een melding aan de ouders/verzorgers. 
 
Ontoelaatbaar gedrag  
Gedragsregels kunnen zodanig worden overtreden dat er direct sprake is van 
onwerkbaar gedrag. Wij verstaan onder onwerkbaar gedrag dat een leerling; 

o al dan niet met aanleiding (extreem) fysiek geweld gebruikt naar anderen, 
verbale agressie,  

o agressie naar goederen en voorwerpen, agressie naar zichzelf  
o in redelijkheid niet meer luistert naar zijn/haar leerkracht, zijn/ haar assistent, 

zijn/ haar invalleerkracht, (hulp)ouders, of de directie van de school.  
Verwijdering van de leerling kan  van toepassing zijn op al deze vormen van 
onwerkbaar/ grensoverschrijdend gedrag. 

 


