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1. INLEIDING: 
 
Via wetgeving probeert de overheid een veilig sportklimaat te bevorderen. 
Veiligheidsbeleid dient zich dan ook niet alleen te richten op fysieke aspecten 
(brandveiligheid en letselveiligheid), maar zeer zeker ook op de mentale aspecten. 
 
Door het vastleggen van afspraken in een gedragscode ontstaat duidelijkheid en 
hebben alle partijen houvast. 
 
 
2. VOOR WIE: 
 
Deze gedragscode is bestemd voor: 
 
- De trainster, leden en ouders/verzorgers van deze leden van Move On Dance-

Studio te Maasbracht 
- Andere personen die in opdracht van de vereniging werkzaam zijn, zoals 

gastdocenten, vrijwilligers, stagiaires. 
- Ouders die ondersteunende werkzaamheden verrichten in de diverse 

danscommissies 
- Bezoekers van onze vereniging. 
 
3. DOEL VAN DE GEDRAGSCODE: 
 

a. Het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen alle 
betrokkenen zich prettig en veilig voelen. 

 
b. Het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in de ruimste zin. 

 
c. Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids-, en 

welzijnsaspecten voor alle mensen bij hun werk binnen de vereniging. 
 

d. Het bewaken van de privacy van alle betrokkenen. 
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 4. AANDACHTSGEBIEDEN: 
 
4.1 Machtsmisbruik, waaronder seksuele intimidatie: 
 
4.1.1 M.b.t. het pedagogisch klimaat: 
 
- Veiligheid en geborgenheid betekenen in dezen dat het onderwijzend en 

onderwijsondersteunend personeel zich onthoudt van seksistisch taalgebruik, 
seksueel getinte grappen, toespelingen en die manieren van aanspreken, die door 
leden en/of andere bij de vereniging betrokkenen als seksistisch kunnen worden 
ervaren. 

 
- Veiligheid en geborgenheid betekenen eveneens dat de trainers/trainsters zich 

onthouden van seksistisch getinte gedragingen, of gedragingen die door leden 
en/of andere bij de vereniging betrokkenen als zodanig kunnen worden ervaren. 
 

- Veiligheid en geborgenheid betekenen tenslotte ook dat de trainsters/trainsters er 
op toezien dat dergelijke gedragingen niet voorkomen in relatie leerling-leerling. 

 
 
4.1.2 M.b.t. hulp bij aan-, uit- en omkleden: 

 
- Bij kleuters komt het regelmatig voor, dat geholpen moet worden bij het aan- en 

uitkleden, bv. bij het naar de w.c gaan. Ook in groep 3 kan dat nog een enkele 
keer voorkomen. Deze hulp behoort tot de normale taak van de trainers/trainsters 
en hulpjuffen/stagiaiares. 

-  Doordat er 2 kleedlokalen zijn is het niet nodig dat groepen zich gezamenlijk  
 hoeven om te kleden. 
-  Tevens is het daardoor mogelijk om de jongens en meisjes apart te kunnen laten  
 omkleden 
-  Op het moment dat wij ergens gaan optreden zullen wij er zorg voor dragen dat de 

 jongens zich apart van de meisjes kunnen omkleden. Tenzij de groep en de  
desbetreffende jongen dit specifiek aangeven dat het voor hen niet nodig is dat er  
apart wordt omgekleed. Dit wordt altijd met de hele groep besproken. 
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4.2 Pesten: 
 
Pesten is een ingewikkeld probleem, dat vaak diepe sporen trekt in iemands leven. 
Wij onderschatten de impact niet, beschouwen pesten als geestelijk geweld en 
pakken daarom elk pestgeval serieus aan. Een eerste vereiste in dit verband is dat 
alle betrokkenen (trainers/trainsters, ouders en leden) pesten als een bedreiging 
zien, als agressie, als geweld en daarom bereid zijn het te voorkomen of te 
bestrijden. 
 
Verder hoort het tot de professionele taak van iedere trainer/trainster dat men werkt 
aan een positieve groepsvorming met: 
 
- Respect voor ieders mogelijkheden en beperkingen. 

 
- Aandacht voor het samenwerken; elkaar helpen. 
 
- Het respect hebben voor elkanders spullen. 
 
- Het niemand buitensluiten. 
 
- Het naar elkaar luisteren. 
 
- Het ruzies uit praten, goed maken e.d. 
 
- Het kunnen signaleren van pesten. 
 
4.3 Racisme/discriminatie: 
 
Wij groeien op in een multiculturele samenleving. Dat vraagt van alle bij de 
vereniging betrokkenen extra inzet en aandacht voor een goed pedagogisch klimaat 
voor alle leerlingen. 
 
Daarom wordt van alle trainers/trainsters het volgende verwacht: 
 
- Hij/zij behandelt alle leden en hun ouders gelijkwaardig. 
 
- Hij/zij gebruikt geen racistische en/of discriminerende taal. 
 
- Hij/zij draagt er zorg voor dat in het kleedlokaal geen racistische of 

discriminerende teksten gebruikt worden. De deur van het kleedlokaal staat altijd 
open naar de gymzaal toe zodat de trainer/trainster meekrijgt wat er zich in het 
lokaal afspeelt. 

 
- Hij/zij spreekt leden er op aan als ze zich schuldig maken aan racistische en/of 

discriminerende taal of gedragingen. 
                                
4.4 Lichamelijk en geestelijk geweld. 
 
- Zowel binnen als buiten de gymzaal wordt iedere vorm van lichamelijk en/of 

geestelijk geweld, zowel door volwassenen als door kinderen, afgekeurd. Onder 
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geestelijk geweld verstaan we in deze context serieuze vormen van bedreigingen, 
kleineren, pesten en uitschelden. Leden die zich hieraan schuldig maken kunnen 
uit de les verwijderd worden en de toegang worden ontzegd. 

 
 
5 Vertrouwenspersoon 
 
 
De vertrouwenspersonen van onze Vereniging is: 
 
 Pascalle Linssen: 06-44609701 

Functie binnen de vereniging:  penningmeester 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


