Huishoudelijke regels op basis van de gedragscode
1. Alle medewerkers van Rabarber vervullen een voorbeeldrol en gedragen zich
representa ef.
2. We bejegenen elkaar en de leerlingen op vriendelijke wijze en met respect voor elkaars
etniciteit, geloof, geaardheid, fysieke of verstandelijke beperkingen.
3. We spreken collega’s en leerlingen aan op hun gedrag, niet op hun persoon.
4. Binnen en buiten onze school wordt het belang van Rabarber niet geschaad.
5. We praten met elkaar, niet over elkaar. We spreken elkaar persoonlijk aan wanneer we
last van elkaar hebben en stellen ons open voor kri ek.
6. We ruimen onze eigen rommel op en houden de school daarmee lee aar.
7. We realiseren ons dat we kwetsbaar zijn in (privé) contacten met leerlingen. We zijn
terughoudend in onze contacten die een privékarakter hebben met leerlingen via de
moderne media en sociale netwerken.
8. We gebruiken de computerfaciliteiten van Rabarber niet voor privégebruik en het
bezoeken van omstreden sites via het netwerk van Rabarber is verboden.
9. We gaan volgens de regelgeving AVG strikt vertrouwelijk om met inlogcodes van
bijvoorbeeld onze pc’s en het leerlingensysteem.
10. Een medewerker gee onder geen beding de eigen of in bruikleen verstrekte sleutels van
de loca e af aan personen buiten de organisa e. (Technisch wel mogelijk maar onder
supervisie.)

Heb je een klacht, een opmerking of is je iets overkomen dat je niet pre g vindt: laat het
weten aan de bestuurder/ zakelijk leider:
Leon ne van Vlerken
Email: leon ne@rabarber.net
Tel. : 06-55583120

Zijn er redenen waarom je liever een externe vertrouwenspersoon benadert dan kan dat ook:
Centrum Vertrouwenspersonen Plus
Anjo Pluijmers of Anton de Leeuw
Email: info@cvp-plus.nl
Tel:
070-2600032
In alle gevallen zullen bovenstaande personen zorgvuldig en discreet met je melding omgaan.
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