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Richtlijnen kledingvoorschriften leerlingen en medewerkers 

 

 Medewerkers vervullen naar hun omgeving een voorbeeldrol; ook in kledingkeuze 
moet dit zichtbaar zijn. Van medewerkers wordt verwacht dat zij gevoel hebben 
voor bij de schoolomgeving passende kleding. Zij vertegenwoordigen het Stella 
Maris College en accepteren kadering vanuit het Stella Maris College. 

 

 Op onze scholen leven en werken wij samen en is ontmoeting een belangrijk 
aspect. Wij hebben respect voor verschillende achtergronden en 
levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen en verwachten voor 
religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoek. 

 

 Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke 
aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen het Stella Maris College en 
van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezicht 
bedekkende kleding in het Stella Maris College en op het schoolplein niet 
toegestaan. 

 

 Om veiligheidsredenen en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen 
van gymkleding en gymschoenen verplicht. Om diezelfde redenen is het dragen 
van sieraden tijdens de gymles verboden en het dragen van een hoofddoek 
alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. 

 

 Medewerkers en leerlingen kunnen op hun kledingkeuze worden aangesproken. 
Wij verwachten in deze van iedereen een coöperatieve houding. 

 

 Dit protocol geeft medewerkers, leerlingen en ouders aanwijzingen voor hun 
kledingkeuze. Deze aanwijzingen richten zich op een gedragslijn die uitgaat van 
de normale regels voor kledinggedrag op scholen en instellingen.  

 

 Indien zich in de toekomst een situatie zou voordoen waaruit blijkt dat dit 
reglement onvoldoende houvast biedt, behouden wij ons het recht voor om de 
regels aan te scherpen. 

 

 Met elkaar spreken we de wens uit dat we samen in staat zullen zijn om door 
middel van onderlinge steun en wederzijds respect een organisatie te zijn waarin 
iedereen zich veilig voelt en gewaardeerd weet.  

 

  



Maatregelen school 
Op het moment dat medewerkers of leerlingen ongepaste kledij dragen en zich niet 
aan de richtlijnen houden, dienen zij er zorg voor te dragen dat dit zo spoedig 
mogelijk wordt verholpen.  
 
 
Eventuele interventie 
De mentor/tutor/coach heeft een kleine bijeenkomst met hun mentor/tutor/coach klas 
vlak voor de zomer. Samen bespreken ze hoe ze het beste kunnen omgaan met de 
warme zomerdagen en gepaste kleding voor deze dagen op school. Het doel is om 
de leerlingen aan het denken te zetten over wat gepast en ongepast is om te dragen 
op school. Kijkende naar de modetrends is het voor de meisjes moeilijk om een 
keuze te maken tussen een leuk luchtig truitje en een leuk luchtig truitje wat 
doorschijnend is en een diep decolleté heeft. Probeer bewustwording te bereiken 
onder de leerlingen over wat de gevolgen zijn van het dragen van te sexy kleren 
(bijv. doorschijnende topjes, korte rokjes of broeken) of shirts met beledigende 
teksten. Het is belangrijk om samen het gesprek aan te gaan en niet verbiedend over 
te komen naar de leerlingen toe. Het draait om bewustwording en niet om het 
opleggen van regels.  
  



Contactpersonen Stella Maris College Meerssen en Valkenburg  

 
Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) waartoe onze scholen behoren, kent 
een systeem van vertrouwenspersonen die op kunnen treden in situaties van 
ongewenst gedrag. Het eerste contact met het Stella Maris College voor leerlingen 
en ouders is de mentor/tutor/coach. Daarnaast kunnen leerlingen en ouders contact 
leggen met teamleiders en of de schoolleiding.  
 
Daarnaast kunnen leerlingen en ouders vertrouwenspersonen benaderen als zij het 
gevoel hebben dat ze niet op de juiste wijze geholpen worden door de 
mentor/tutor/coach, teamleider of door de schoolleiding.  
 
 
Vertrouwenspersonen van het Stella Maris College Meerssen/Valkenburg: 
Meneer S.Nicolaije, mailadres s.nicolaije@stichtinglvo.nl ( Valkenburg ) 
Mevrouw E. Waber, mailadres: e.waber@stichtinglvo.nl (Valkenburg) 
Mevrouw M. Wijnands, mailadres: m.wijnands@stichtinglvo.nl (Meerssen) 
 
Ondersteuningscoördinatoren van het Stella Maris College Valkenburg: 
Mevrouw E.Brauers mailadres: e.brauers@stichtinglvo.nl 
 
Ondersteuningscoördinatoren van het Stella Maris College Meerssen: 
Mevrouw M. Schoemaker mailadres: m.schoemaker@stichtinglvo.nl 
Mevrouw M. Weusten mailadres: m.weusten@stichtinglvo.nl  
 
School maatschappelijk werk van het Stella Maris College: 
Mevrouw R. van den Bos mailadres: Rianne.v.d.Bos@trajekt.nl (Meerssen) 
Tom Smeets mailadres: Tom.smeets@maastricht.nl ( Valkenburg) 
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