Handboek Prisma

Kledingcode
1. Inleiding
Het is belangrijk dat iedereen in kleding kan lopen die prettig zit en waar een leerling,
stagiaire of medewerker zich prettig in voelt. Het is een deel van je “ik”. Alle scholen van
Stichting Prisma hebben de vrijheid van uiterlijk ook hoog in het vaandel staan, maar het
moet niet ten koste gaan van de grondslag, de hygiëne en veiligheid op school. Soms kan
kleding aanstootgevend zijn, d.w.z. dat kleding de ergernis van andere mensen opwekt
omdat het bijvoorbeeld te bloot is of racistisch. We willen problemen op het gebied van
kleding voorkomen. Dit kan door duidelijke regels te stellen, zodat iedereen van tevoren
weet wat er verwacht wordt. Deze leidraad heeft betrekking op zowel leerlingen als op
medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.
2. Regels
a. Het streven is, dat iedereen fatsoenlijk gekleed naar school komt, in kleding die niet
aanstootgevend is en er verzorgd uitziet. Schat goed in welke kledingkeus gepast is. Als je
naar het strand gaat of het uitgaansleven in stapt, trek je andere kleding aan dan wanneer je
naar school gaat.
b. Kleding mag niet te bloot zijn of teveel onthullen van het daaronder gedragen ondergoed.
c. Kleding met discriminerende teksten is niet toegestaan.
d. Tatoeages en piercings mogen niet te opvallend zijn.
e. Tijdens het gymmen wordt een broek, shirt of gympakje gedragen en sportschoenen die
niet buiten gedragen worden en geen zwarte zolen hebben. Sportschoenen zijn belangrijk voor
de eigen veiligheid en daarom een must. Het gymmen met ontbloot bovenlijf is niet
toegestaan. Kettingen, piercings en andere sieraden moeten tijdens het gymmen worden
afgedaan.
f. Stichting Prisma verbiedt het dragen van een hoofddoekje en gezichtsbedekkende sluiers, zoals
een niqaab en gezichtsbedekkend gewaad zoals een chador of boerka doorleerkrachten,
medewerkers of stagiaires. Dit omdat het dragen van deze kleding wordt ervaren als een
religieuze uiting waarbij de grondslag van de Stichting in het geding komt.
g. Kleding mag de veiligheid van de leerling zelf en de medeleerling niet in het gedrang
brengen.
h. Het mag geen agressie opwekken of het oogcontact met de leerkracht of medeleerlingen
belemmeren. Denk aan hals- en armbanden met scherpe stekels, gewelddadige
legerkleding, zonnebrillen, petten, mutsen, capuchons, gezichtsbedekkende sluiers zoals
een niqaab en gezichtsbedekkend gewaad zoals een chador of boerka. Een gezichtsbedekkende
sluier of gewaad belemmert de onderlinge communicatie, maakt
het vaststellen van de identiteit van de persoon onmogelijk. Om goed onderwijs te kunnen
geven is zowel verbale als non-verbale communicatie onontbeerlijk. Hierbij spelen
gezichtsuitdrukkingen en articulatie een belangrijke rol.
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