Kledingprotocol Willibrordusschool
Dit protocol is gebaseerd op, door de Borgesiusstichting, ingestelde huisregels. Volgens
burgerlijk wetboek en Algemene Wet bestuursrecht kan de Borgesiusstichting voorzien in
regels waarin niet door wetgeving wordt voorzien, zoals in dit geval de huisregels voor
kleding.
Inleiding
De laatste tijd is er veel publiciteit geweest rond scholen die hun leerlingen verboden
gezichtsbedekkende kleding of een hoofddoek te dragen. Uit de discussie die daarop volgde,
bleek dat veel scholen zoeken hoe hier mee om te gaan. Worden hoofddoekjes verboden?
Wat doen we met naveltruitjes of bomberjacks? Wat is fatsoenlijk of aanstootgevend? Als er
al antwoord gegeven kan worden op voorgaande vragen hoe leggen we deze dan vast? En
als deze vastgelegd zijn hoe worden ze gecontroleerd en omgegaan met mogelijke
represailles?
De Willibrordusschool wil met dit documentje richting geven aan voorkomende situaties of
vraagstukken. In bepaalde situaties worden strikte richtlijnen aangegeven, in andere wordt
uitgegaan van een gezonde dialoog tussen de verschillende belanghebbenden. Uitgangspunt
hierbij is de visie van de school waarvan het wederzijds respect een belangrijk kenmerk is.
Tevens wordt altijd gedacht vanuit het belang van het kind in relatie tot zijn schoolomgeving.
Waar gesproken wordt over kleding kan of moet ook rekening gehouden worden met
sieraden en symbolen en evt. haardracht.
Voor de overzichtelijkheid hebben we de mogelijke meningsverschillen onder gebracht in een
aantal categorieën. Te weten, kleding die, in de ruimste zin van het woord, problemen op
kan leveren ten aanzien van:
- Veiligheid
- Discriminatie
- Communicatie
- Aanstoot geven
- Gezondheid/hygiëne
Ook is er aangeven hoe hier mee om te gaan m.b.t. leerlingen en leerkrachten (stagiaires).
1. Leerlingen
• Communicatie
Op de Willibrordusschool is het dragen van hoofddeksels als hoeden, petten, mutsen niet
toegestaan. Een open communicatie met onze kinderen, waarbij lichaamstaal ook een rol
speelt, vinden we belangrijk. Daarom staan we kleding die de gezichtsuitdrukking kan
verbergen slechts onder bepaalde voorwaarden toe:
• Het gezicht is geheel onbedekt zodat optimale communicatie mogelijk is en
gelaatsuitdrukkingen,ogen en mondbewegingen goed zichtbaar zijn.Dat betekent dat
burka en de chador verboden zijn
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•
•
•

Het dragen van een hoofddoekje mag geen gevaar opleveren in situaties waarbij de
drager in aanraking komt met apparaten en toestellen
Het hoofddoekje mag geen belemmering zijn in de bewegingsvrijheid zoals in de
lessen bewegingsonderwijs
Als de drager van het hoofddoekje dit doet vanwege de geloofsovertuiging,zal de
drager respectvol omgaan met de ander die deze geloofsovertuiging niet aanhangt of
deze geloofsuiting niet erkent.Betrokkene mag ook van de ander verwachten dat
drager met respect wordt behandeld.

• Veiligheid
Een Borgesiusschool schrijft bij bepaalde lessen, zoals lichamelijke oefening aangepaste
(gym)kleding voor. Het dragen van sieraden (kettingen, hang-oorbellen, horloges e.d.)
wordt tijdens deze lessen nooit toegestaan .
Bij handenarbeid en/of tekenlessen kan indien de aard van de les daar om vraagt ook
verplicht worden de kleding(sieraden) en/of haardracht aan te passen aan veiligheid en
doelmatigheid. Te denken valt aan een “werkschort” bij gebruik van Oost-Indische inkt of
het veilig bij elkaar binden van staart of staartjes bij het werken met (elektrische) apparaten.
• Discriminatie
Op Borgesiusscholen worden geen uitingen van discriminatie, in de vorm van in sieraden,
kleding of anderszins verwerkte symbolen (hakenkruizen, white powertekens), toegestaan.
Indien na overleg met leerling en ouders geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek dit
aan te passen kan uiteindelijk worden over gegaan tot verwijdering van de school.
• Gezondheid
Indien op een Borgesiusschool wordt geconstateerd dat bepaalde kleding aangemerkt kan
worden als mogelijk schadelijk voor de gezondheid zal er contact gezocht worden met
ouders/verzorgers. De directeur/leerkracht zal zijn bezorgdheid daarover uit spreken. Het is
aan de ouders hier verder invulling aan te geven.
• Make-up
Tenzij er (b.v. bij speciale gelegenheden zoals carnaval, de schoolfotograaf e.d.) uitdrukkelijk
toestemming wordt gegeven is het voor de leerlingen niet toegestaan om make-up te
dragen. Mocht dit toch gebeuren dan zal de leerkracht opdracht geven dit te verwijderen.
Dit geldt ook voor de tegenwoordig vaak voorkomende gel-nagels. Deze worden niet
toegestaan, omdat deze de schrijfmotoriek nadelig beïnvloeden. Het gebruik van middeltjes
om gebarsten lippen te voorkomen is toegestaan mits dit met mate wordt toegepast en in
kleurloze vorm.
• Aanstootgevend/hygiëne
De meeste kinderen doen graag mee met de nieuwste mode en dat is prima, maar niet alle
mode is geschikt om op school te dragen. Op school wordt gewerkt en niet gerecreëerd.
Daarbij hoort dus het dragen van kleding die past bij een schoolsfeer. Kleding die grote
delen van het lichaam onbedekt laat – niet bedoeld wordt korte broeken of truitjes/shirts
met korte mouwen - past niet bij die sfeer, kan afleiden en een normale open communicatie
in de weg staan. We vragen dan ook de ouders erop toe te zien dat onze kinderen netjes op
school verschijnen. De mode is veranderlijk, maar de richtlijnen op onze school dienen
gerespecteerd te blijven.
Bepaalde kleding, maar ook sieraden kunnen aangemerkt worden als aanstootgevend. Te
denken valt aan te seksueel uitdagende kleding of sieraden c.q. zichtbare piercings.
Leerlingen kunnen hierdoor in ongewenste situaties belanden.
Ook vieze kleding, ruikende kleding of opvallende lichaamsgeuren vallen in deze categorie.
Deze kunnen ervoor zorgen dat leerlingen in een sociaal isolement geraken. In voorkomende
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gevallen zal dit met de leerling of ouders besproken worden. Bij herhaling zal mogelijk
contact gezocht worden met b.v. GGD.
2. Leerkrachten en stagiaires
• Communicatie
Op Borgesiusscholen is het dragen van hoofddeksels als hoeden, petten, mutsen, dassen als
modeverschijnsel binnen de klaslokalen niet toegestaan. In onze optiek kunnen deze
belemmeringen opleveren in de communicatie. In bepaalde gevallen (ziekte, geloof) kan na
een gemotiveerd verzoek van deze regel worden afgeweken.
• Veiligheid
Een Borgesiusschool schrijft bij bepaalde lessen, zoals lichamelijke oefening aangepaste
(gym)schoeisel voor. Het dragen van kettingen, hang-oorbellen, en armbanden wordt
tijdens deze lessen niet toegestaan.
Bij handenarbeid en/of tekenlessen wordt indien de aard van de les daar om vraagt de
kleding(sieraden) en/of haardracht aangepast aan veiligheid en doelmatigheid.
• Discriminatie
Op Borgesiusscholen worden geen uitingen van discriminatie, in de vorm van sieraden,
kleding of anderszins verwerkte symbolen (hakenkruizen, white power tekens etc.),
toegestaan. Indien na overleg met directie en bestuur geen gehoor wordt gegeven aan het
verzoek dit aan te passen kan uiteindelijk worden over gegaan tot procedure
schorsing/verwijdering.

In voorkomende gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist de directeur van de school,
na overleg met de algemeen directeur, over het toestaan of verbieden van bepaalde kleding
of sieraden.
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