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2College Cobbenhagenlyceum is een school waar leer-

lingen en personeel op een prettige manier leren en 

werken. Een school die de leerlingen voorbereidt op het 

vervolgonderwijs en hen de ruimte en de mogelijkhe-

den biedt zich te ontwikkelen tot evenwichtige, zelf-

standige jongvolwassenen.  

Groeien doe je samen en met steun van andere men-

sen. Een veilige, uitdagende omgeving is dan nodig.  

Je kunt je voorstellen dat door de manier waarop je je 

gedraagt, anderen in je omgeving zich onveilig kunnen 

voelen. Dat willen we natuurlijk niet! We willen juist dat 

iedereen zich veilig voelt. Daarom hebben we deze 

gedragscode gemaakt. 

Deze gedragscode geeft aan wat we op onze school in 

de omgang met elkaar belangrijk vinden. De gedrags-

code gaat dus over wat wel en wat niet mag en waarom 

dat zo is.  

 

 

 

 

 

 

Iedereen mag zichzelf zijn. Iedereen is gelijkwaardig. 

• je accepteert dat anderen anders denken en doen 

dan jijzelf. 

• je probeert dat anderszijn te begrijpen en ervan 

te leren. 

• je behandelt de ander zoals je zelf behandeld wilt 

worden. 

(Digitaal) pesten, uitschelden en discrimineren keuren we 

dus af. Een conflict los je niet op door te vechten. 
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Samen, leerlingen en personeel, zorgen we voor een 

school waarin iedereen zich zo goed mogelijk kan ont-

wikkelen. 

 

Zorg voor de ander 

We houden rekening met elkaar. 

• je draagt bij aan een goede sfeer. 

• ook mensen die je misschien wat minder aan-

spreken, horen erbij. 

• je helpt elkaar als dat nodig is. 

• je respecteert elkaars grenzen. 

Je kunt je voorstellen dat we daarom bijvoorbeeld bui-

tensluiten en inbreuk maken op de privacy van anderen 

niet goed vinden.  

 

Zorg voor de dingen om je heen 

Je gaat met zorg om met je eigen en met andermans 

spullen. 

• je bent zuinig op de spullen van jezelf en van 

anderen. 

• je bent zuinig op de gebouwen waarin je bent.  

Iedereen zal begrijpen dat vernielen, bekladden en ste-

len niet kan. 

 

Zorg voor het milieu 

Je gaat zorgvuldig om met de omgeving waarin je leeft. 

• je houdt de omgeving netjes. 

• je respecteert de natuur. 

 

We verwachten van je dat je (je) rommel opruimt. 

 

Respect 

2 ZORG 3 verantwoordelijkheid 

Je kunt uitleggen waarom je iets doet of zegt en je 

voelt je medeverantwoordelijk voor het gedrag van een 

ander. 

 

• je denkt na over wat je doet of zegt. 

• je aanvaardt de consequenties van je eigen ge-

drag. 

• Je mag anderen respectvol aanspreken op hun 

verantwoordelijkheid als je iets ziet of hoort dat 

niet klopt. 

• je komt afspraken na. 

 

Doe geen dingen waarvan je weet dat anderen daar 

last van hebben. Weet dat je invloed hebt op hoe we 

met elkaar omgaan. 

 


