Anti-discriminatie standpunt Zeeuwse scholen
Ons standpunt
Het Zeeuwse onderwijs vindt dat er voor discriminatie geen plaats is binnen de scholen. Wij
staan voor een school waar iedereen zich veilig en fijn voelt.
De school is een plek waar jongeren elkaar ontmoeten en naast thuis de meeste tijd
doorbrengen in deze fase van hun leven. De school is de plek waar veel vormen van
discriminatie zich voordoen en de school is daarmee ook de frontlinie waar interventies
kunnen worden gedaan. Steeds meer scholen erkennen, net als steeds meer gemeenten,
dat discriminatie een structureel probleem is.
Wij leven in een diverse en multiculturele samenleving. De schoolbevolking is hier een
afspiegeling van. Dit multiculturele aspect wordt binnen het Zeeuwse onderwijs als een
verrijking ervaren. Wij hechten er waarde aan om een goed leerklimaat voor alle leerlingen
te creëren. De leerlingen/studenten en bezoekers/ouders/verzorgers worden gelijkwaardig
behandeld.
Dit houdt in dat alle leerlingen/studenten en medewerkers volwaardig onderdeel van de
school zijn. Iedereen voelt zich welkom in de school. Wij gaan respectvol met elkaar om en
eerbiedigen en accepteren eenieder zoals hij/zij is.
Iedereen die binnen onze schoolorganisaties een rol speelt is zich bewust van het feit dat
hij/zij zich respectvol dient te gedragen ten opzichte van individuele leerlingen/studenten,
medewerkers en bezoekers. Een ieder is zich bewust van het feit dat discriminatie voorkomt
en dat daarvoor geen plaats is binnen onze organisaties.
Iedere Zeeuwse onderwijsorganisatie draagt er zorg voor dat dit standpunt in 2021 wordt
vertaald in concrete activiteiten, op een manier die bij de organisatie past. De activiteiten zijn
zowel gericht op het realiseren van een positief schoolklimaat en een bewustwording waarin
discriminatie wordt voorkomen, als op het vastleggen hoe adequaat wordt opgetreden in
geval van (een vermoeden van) discriminatie. De organisaties leggen over deze uitwerking
van het manifest met ingang van 2021 verantwoording af in hun jaarverslag. Tevens
agenderen zij dit tenminste jaarlijks als thema in hun Zeeuwsbrede overleg op bestuurlijk en directieniveau.

19 maart 2021
Het Zeeuwse onderwijs
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Stichting Scholengroep Pontes

Mondia Scholengroep

Stichting voor Christelijk
Voortgezet Onderwijs op
Walcheren

Calvijn College

Stichting Christelijk Voortgezet
Onderwijs Zeeland

Zwin College

Reyneartcollege

Lodewijk College

Praktijkschool Hulst

Hoornbeeck College

Scalda - Stichting voor
middelbaar beroepsonderwijs
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HZ University of Applied
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Stichting Respont

Stichting De Korre

Colon
Vereniging reformatorisch
primair onderwijs zeeland

VCPOZ
Vereniging christelijk primair
onderwijs op reformatorische
grondslag in zeeland

Onderwijsgroep Perspecto

Scholengroep ProBaz
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Stichting Katholiek Onderwijs
Hulst

Stichting Escaldascholen

Stichting Confessioneel
Basisonderwijs West ZeeuwsVlaanderen

Vrije School Zeeland

Archipel Scholen

Primas Scholengroep

Onze Wijs

Albero

Prisma Scholengroep

Stichting SOM

Stichting Omnischolen

LEV Scholengroep West
Nederland

Koninklijke Auris Groep

De Algemene Basisschool

RADAR

VPCO Tholen

Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Tholen

Stichting Obase
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