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6.  Kleding 
 

Hieronder volgen een aantal richtlijnen die we willen geven voor de kleding van leerlingen, voor en 

na schooltijd is dit natuurlijk vrij. Onderstaande richtlijnen zijn naar aanleiding van de normen en 

waarden die in de maatschappij gelden ontstaan. 

Richtlijnen kleding: 

 Hoofddeksels: 
o Petjes worden binnen niet gedragen(staat in de BAS documentatie). 
o Bij kou mogen de leerlingen wintermutsen op. 
o Hoofddoekjes worden geaccepteerd.  

 

 Aanstootgevende kleding, die te veel bloot laat zien kan op school aangevuld worden met 
kleding die aanwezig is. In principe is de thuissituatie/  woongroep daarvoor 
verantwoordelijk. Indien mogelijk zal de leerling dan weer naar huis/ de woongroep moeten 
om zich om te kleden.  

o Van groot belang is dat wij als team hierover op 1 lijn zitten. 

 

 Leerlingen dienen met jas op school te komen. Zo niet, terug om hem op te halen, als dit niet 
mogelijk is, kan de leerling niet naar buiten die dag. De leerkracht beoordeelt de 
temperatuur. 

 

 Jogging-/trainingsbroeken worden op school liever niet gedragen i.v.m. de normen en 
waarden die in de maatschappij ook gehanteerd worden. Dit is voor de stage verkenning en -
verdieping een leerdoel. 

 

 De leerling dient zich seizoen adequaat te kleden.  
 

 Een zonnebril of Burka of Nikaab  wordt tijdens schooltijden niet gedragen, dit in verband 
met het oogcontact dat  cruciaal kan zijn in het contact met leerlingen.  
 

 Tijdens pauzes en andere momenten buiten het gebouw houden we ons aan de 
voorschriften zoals hierboven beschreven.  

 

 Kleding met opdruk is akkoord, mits niet aanstootgevend, bijvoorbeeld op geloofsovertuiging 
of seksisme. Dit is ter beoordeling van de leerkracht. 



 

 Belangrijkste punt is in gesprek blijven met (ouders en) leerlingen over de vraag: waar en 
wanneer is welke kleding gepast of niet?  
 

 Leerlingen en personeel kunnen worden aangesproken op hun persoonlijke hygiëne. 
 


