Is het JTC een strenge school met veel
regels?
Het JTC is een openbare school. Respectvol omgaan met anderen is de basis voor al ons handelen. De sfeer
op school is vriendelijk en open. Daar zijn we blij mee en dat willen we zeker zo houden. We kunnen zo met
elkaar omgaan, omdat we respect hebben voor het individu.
Open en vriendelijk met elkaar omgaan is niet
vrijblijvend: er zijn grenzen en die grenzen zijn
belangrijk. Wanneer grenzen worden overtreden,
komt de veiligheid van mensen in gevaar en dat willen
we als school niet accepteren. We hebben daarom
vastgelegd hoe we met elkaar omgaan om onze sfeer
van vriendelijkheid en openheid te bewaken. De
schoolregels, op basis van respect, zijn vastgelegd in
het leerlingenstatuut, dat te vinden is op onze
website. Enkele belangrijke elementen:
Respect voor anderen betekent onder andere: er wordt niet gepest of gedreigd, niet met woorden
of daden, niet met filmpjes of digitaal, niet binnen de school en niet erbuiten.
Respect voor de gezondheid betekent onder andere: er wordt in de school of op de schoolterreinen
in het geheel niet gerookt, we hebben een beperkt aanbod van calorierijke producten (geen chips,
energiedrankjes of gefrituurd eten); het hebben of gebruiken van drugs, alcohol, wapens van welke
soort ook en het spelen om geld is verboden.
Respect voor de omgeving betekent onder andere: we houden de school en de omgeving schoon,
we hebben aandacht voor het milieu en onze leefwereld.

Respect voor eigendommen betekent onder andere: we blijven af van de spullen van een ander en
zijn verantwoordelijk als we iets kapot maken.

Maatregelen worden door de afdelingsleiding of directie altijd gecommuniceerd met ouders, in lastige
situaties wordt vooraf met ouders overlegd. Wij zien de vorming van onze leerlingen als een gezamenlijke
opdracht van ouders en school en wij willen die opdracht ook gezamenlijk uitvoeren.

Bezoek ook onze schoolwiki: https://www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki

