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1. Inleiding
Deze notitie gaat over de kleding van leerlingen en medewerkers van De Spinaker VSO Alkmaar.
Het Ministerie van OC&W heeft destijds een “Leidraad kleding op scholen” ontwikkeld (zie website:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2005/10/14/bijlage-leidraad-kleding-opscholen ) waarin wordt uitgelegd welke eisen een school aan kleding mag stellen, welke grenzen
wet- en regelgeving hieraan stelt, hoe deze voorschriften kunnen worden vastgelegd en hoe ze
kunnen worden gehandhaafd. Aanleiding voor deze “Leidraad” was het feit dat er scholen in het
nieuws kwamen die het dragen van bepaalde kleding door leerlingen verboden. Deze notitie heeft
daarom tot doel een regeling te treffen m.b.t. de kleding van leerlingen en medewerkers.
De regeling die De Spinaker VSO-A hieronder heeft opgesteld, staat ook op onze website.

2. Regeling
De Spinaker is vrij om kledingvoorschriften voor te schrijven. Toch zal de school zich houden aan de
“Leidraad” die m.b.t. kleding op school door het Ministerie van OC&W als richtlijn is aangegeven. In
het advies van het Ministerie staat dat de kledingvoorschriften aan een aantal voorwaarden moeten
voldoen:
- Ze mogen niet discriminerend zijn;
- Ze mogen de vrijheid van meningsuiting niet aantasten;
- Ze moeten op de website worden geplaatst;
- Maatregelen op overtreden mogen niet onevenredig zwaar zijn.
De Spinaker is het in principe met deze voorwaarden eens en heeft bij het opstellen van haar eigen
kledingvoorschriften hier rekening mee gehouden.
1. Het is leerlingen niet toegestaan in het schoolgebouw gezichtsbedekkende kleding te dragen.
Dit verbod bevordert de mogelijkheden tot communicatie met leerlingen, biedt leerlingen
meer kans op het vinden van een stageplaats en maakt het voor de medewerkers van de
school beter mogelijk te controleren wie zich in het schoolgebouw bevinden. De school volgt
hiermee de adviezen van de Commissie Gelijke Behandeling.
2. Het is leerlingen niet toegestaan in de lokalen in welke vorm en model ook hoofddeksels te
dragen. Op grond van geloofsovertuiging kunnen hierop individuele uitzonderingen worden
gemaakt.
3. Het is leerlingen niet toegestaan kleding te dragen met teksten of afbeeldingen die
beledigend c.q. discriminerend zijn voor andere leerlingen en/of medewerkers.
4. Het is leerlingen niet toegestaan in het schoolgebouw kleding te dragen die seksueel
uitdagend is. Dit naar het oordeel van de directie van de school.
Voorbeelden zijn naveltruitjes en extreem korte rokken. Dit soort kleding raakt de vrijheid
van godsdienst of meningsuiting niet en is strijdig met de doelstellingen van de school, zoals
reeds onder 2. verwoord is.
5. De voorschriften 1 t/m 4 gelden ook voor de medewerkers van de school.
Deze voorschriften worden gepubliceerd op de website van De Spinaker VSO Alkmaar.
De bepalingen voor de medewerkers worden vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden.
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