St-Gregorius College

11- 1950

Protocol “Voorschriften Uiterlijke Verzorging”
Inleiding
Deze notitie betreft alle personen die op de school onderwijs volgen, onderwijs geven of
ondersteunende werkzaamheden verrichten.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de geledingen:
personeel:
onderwijsgevenden, onderwijsondersteunend personeel (w.o. adminstratieve
medewerkers, conciërges, technisch onderwijsassistenten), vrijwilligers, stagiares
leerlingen:
als leerling ingeschreven personen
De notitie betreft niet de ouders/verzorgers van de leerlingen of medewerkers van andere
bedrijven die op incidentele basis werkzaamheden verrichten op of aan school of
schoolgebouwen.
Protocol Leerlingen “Kledingvoorschrift en Voorschrift Uiterlijke Verzorging”.
•
•
•

Het protocol is van toepassing op de leerlingen en de medewerkers inclusief stagiaires en
vrijwilligers, en zal niet gelden voor bezoekers en ouders.
Het kledingprotocol is van kracht op het gehele schoolcomplex, dat wil zeggen: in de
school gebouwen en op de schoolpleinen.
Het protocol is tevens een uitwerking van het Leerlingstatuut swp 1910, artikel 16 lid 1

In het protocol is de onderstaande toelichting opgenomen. Zo vinden wij dat:
1) de kleding niet expliciet mag refereren aan een andere godsdienstige overtuiging dan de
katholieke.
2) het dragen van (gedeeltelijk) gezichtsbedekkende kleding niet is toegestaan.
Gezichtsbedekkende kleding kan onder andere bestaan uit: pet, burka, zonnebril,
motorhelm, sluier, masker.
3) haardracht een goede communicatie in de weg staat of belemmert niet is toegestaan.
Dit geldt ook voor accessoires die gedragen worden indien deze de communicatie
belemmeren.
4) tijdens de gymlessen sportkleding wordt gedragen. Hoofdbedekking, kettingen, horloges,
ringen zijn niet toegestaan.
5) kleding mag niet aanstoot gevend zijn. Zo is bijvoorbeeld het dragen van uitdagende
kleding als zeer korte rokjes, te lage broeken, naveltruitjes etc. niet toegestaan.
Dit geldt ook voor kleding met beledigende of godslasterlijke teksten of symbolen en
voor discriminerende teksten en/of afbeeldingen.
6) men voor een goede persoonlijke hygiëne zorg dient te dragen.

De volledige tekst van de notitie omtrent het Protocol Voorschriften Uiterlijke Verzorging is
op aanvraag bij de schooladministratie verkrijgbaar.
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