Voortgezet onderwijs

Op deze school hanteren we enkele samenlevingsregels die ons helpen zorgvuldig

met elkaar om te gaan. Deze regels gelden op school, maar tegelijk oefenen leerlingen
hiermee hoe ze ook buiten de school met elkaar omgaan. De volwassenen (docenten

Bijlage 6
Format acceptatieproces

en ouders) kunnen hen het goede voorbeeld geven, ook door voor te doen hoe men
elkaar respectvol aanspreekt wanneer iemand zich niet aan deze omgangsregels

Dit format hoort bij hoofdstuk 3.3.

1	Respect

Het is bedoeld om vast te stellen of ouders mogelijk in een acceptatieproces zitten en

houdt.

Op deze school verwachten we van iedereen respect voor elkaar. Zo tonen

docenten respect voor leerlingen en hun ouders, leerlingen voor elkaar en de
docenten, enzovoort.

hoe daar mogelijk beter mee kan worden omgegaan.
Namen leerling en ouders:

2	Afspraken nakomen

We verwachten dat iedereen zijn afspraken nakomt of tijdig overlegt wanneer dit

niet mogelijk is. Dit geldt voor het maken van huiswerk door leerlingen, het nakijken
van repetities door leraren, het verschijnen op afspraken door ouders, het door
docenten op tijd inleveren van zaken binnen de school, enzovoort.

Beschrijving situatie (denk ook aan mogelijke verschillen tussen ouders):

3	Het gebouw

We vinden het belangrijk dat we dit gebouw met elkaar netjes houden. Zo vragen

we van leerlingen dat ze niets vernielen en afval in de juiste afvalbak gooien en van
docenten dat zij hun lokaal opruimen en schoonhouden.

4	Smartphone

De smartphone geeft tal van prachtige mogelijkheden voor onderling contact,

Context van de leerling (denk aan familie, cultuur, opleidingen broers/zussen, buurt, relevante personen die
belangrijk zijn voor het gezin):

verzamelen en delen van informatie, foto’s maken, agendabeheer, spelletjes,

enzovoort. Maar met dezelfde smartphone kunnen we ook verkeerde dingen doen,
zoals pesten of iemand ongewild fotograferen. Op deze school willen we daarom

zorgvuldig omgaan met smartphones. De meeste afspraken liggen voor de hand,
als we denken vanuit respect voor de ander en onszelf. Waarschijnlijk overbodig,

Mogelijk relevante ervaringen van ouders ten aanzien van hun eigen schooltijd:

maar misschien toch goed om te noemen: tijdens de les of in gesprekken wordt
er door niemand gebeld of geappt, worden er niet ongevraagd foto’s gemaakt
en staat het geluid uit. Dat geldt voor iedereen in de school. Natuurlijk mogen

smartphones wel worden gebruikt om bijvoorbeeld op afgesproken momenten

informatie te verzamelen tijdens bepaalde lessen of om een agenda bij te houden.

Mogelijke signalen van ontkenning:

5	Niet aan regels houden

Als iemand zich binnen de school niet aan onze regels houdt, mag iedereen

hem of haar daar respectvol op aanspreken. We gaan ervan uit dat iedereen

aanspreekbaar is en dat iedereen bereid is om zijn gedrag te veranderen als dat
nodig is. Wanneer een leerling geen gehoor vindt, kan hij of zij dat melden bij

Mogelijke signalen van boosheid:

bijvoorbeeld de mentor of de schoolleiding.
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Bijlage 7
Loyaliteitsdriehoeken

Mogelijke signalen van marchanderen:

De loyaliteitsdriehoeken horen bij hoofdstuk 3.6.

Mogelijke signalen van verdriet:

Doel van de opdracht

Het is goed om na te gaan of er loyaliteitsconflicten bestaan in het werk. Daarvoor is
het goed om bewust stil te staan bij de mate van loyaliteit in verschillende relaties.
Mogelijke signalen van schijnacceptatie:

Uitvoering van de opdracht

Vul een aantal eigen loyaliteitsdriehoeken in. Dit kunnen driehoeken zijn die in

evenwicht zijn, maar zoek ook naar driehoeken die uit evenwicht zijn. Geef met getallen
aan hoe groot het evenwicht is. Rechts en links moeten samen 100 zijn. De eerste
driehoek is een voorbeeld.

Professionele opstelling tot nu toe:

Privé

Werk

30

Effecten van huidige opstelling:

70

Ik
Mogelijke belemmeringen door deze houding:

In dit voorbeeld is de balans in loyaliteit zoek. Het gaat hier om een hardwerkende

leraar die te weinig tijd aan zijn privéleven besteedt. Als de twee schuine lijnen van de
driehoek uit evenwicht zijn, is er ook spanning op de horizontale lijn. In dit voorbeeld:

werk en privé staan met elkaar op gespannen voet (“Moet je nou alweer werken?”). Dit
Gewenste professionele opstelling in deze situatie (overleg zo nodig met interne begeleider of zorgcoördinator):

is ook beschreven in hoofdstuk 3.6.

Let wel, het gaat om een gemiddelde verhouding. Natuurlijk zijn er drukke

schoolweken, maar dat is geen probleem als dit later wordt gecompenseerd door extra
aandacht voor het privéleven.

Evaluatie eventueel gewijzigde houding naar ouders:
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