Waarden en normen Stichting Orion, speciaal in onderwijs
Het bestuur van Stichting Orion, speciaal in onderwijs stelt, gehoord de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, de volgende waarden en normen vast.

Inleiding
In de missie van Orion zijn waarden opgenomen, die aansluiten bij de Universele Verklaring en
de Internationale Verdragen inzake de Rechten van de Mens. Deze waarden houden onder
andere in dat ieder mens recht heeft op vrijheid. Het gaat om vrijheid zonder onderscheid,
onafhankelijk van ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging,
sociale afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Orion hecht veel waarde aan vrijheid als
voorwaarde voor een kansrijk leven. Vrijheid voor kinderen in het algemeen en in het bijzonder
voor de leerlingen van haar scholen.
Orion vindt het van belang dat kinderen worden voorbereid op het leiden van een zelfstandig
leven in veiligheid en met respect voor respect voor etniciteit, religie, culturele achtergrond, taal
en de vrijheid van meningsuiting. Deze waarden zijn ook terug te vinden in het internationale
Verdrag voor de Rechten van het Kind. Hierin zijn ze op kinderen en jongeren toegespitst.

Waarden
De scholen van Orion verbinden zich aan de uitgangspunten van het Internationale Verdrag
voor de Rechten van het Kind. Orion geeft vrijheid vorm door vaststelling van een bruikbare set
waarden en normen. Deze set wil Orion terug laten komen als uitgangspunt voor de
gedragsregels van haar scholen. Deze gedragsregels gelden voor alle Orion-scholen en een
ieder, die bij de scholen is betrokken. Ook de normen die Orion hierbij gebruikt, zijn
rechtstreeks afgeleid van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind.
De waarden zijn:
 Gelijkheid
 Vrijheid
 Respect
 Veiligheid

1. Gelijkheid
De algemene omschrijving van de waarde gelijkheid luidt:
Elk individu heeft dezelfde rechten, wordt gelijk en rechtvaardig behandeld en krijgt dezelfde
kansen aangeboden.
Normen bij de waarde gelijkheid:
 Orion wil het recht op goed onderwijs voor elk kind vormgeven door:
o verschillende vormen van speciaal onderwijs aan te bieden in cluster 2, 3 en 4;
o het onderwijs passend te maken voor de capaciteiten van het kind;
o het onderwijs te richten op de ontplooiing van persoonlijkheid, talenten en
verstandelijke en lichamelijke vermogens van het kind;
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 De scholen spannen zich in om optimale omstandigheden voor elk kind te creëren.
o Er wordt onderwijs op maat gegeven waarbij rekening wordt gehouden met de
ontwikkeling en eventuele verstandelijke of lichamelijke beperkingen van het
kind.
o Er wordt een passend niveau van zorg geboden, zodat elk kind aan het
onderwijs kan deelnemen.
o De zelfstandigheid van het kind wordt bevorderd.
o Het kind wordt voorbereid op de participatie in de samenleving.
 Orion biedt elk kind gelijke kansen.
o De scholen stimuleren nadrukkelijk de deelname van elk kind aan het culturele
en artistieke leven. De scholen bieden hiertoe kansen, passend bij leeftijd en
interesse.
o Er worden zoveel mogelijk vormen van voortgezet (speciaal) onderwijs voor de
leerlingen toegankelijk gemaakt.
o Er wordt bevorderd dat leerlingen gediplomeerd en gecertificeerd de (VSO)
school verlaten.

2. Vrijheid
De algemene omschrijving van de waarde vrijheid luidt:
Een individu is vrij zijn mening te uiten, zolang de wijze waarop deze mening geuit wordt niet in
strijd is met de algemeen maatschappelijke en wettelijk geldende regels. De vrijheid en
waardigheid van een ander individu mag niet door deze meningsuiting worden beperkt.
Een individu is onafhankelijk en wordt zo weinig mogelijk beperkt door strenge voorschriften.
Normen bij de waarde vrijheid
 De scholen geven ieder kind de gelegenheid om zijn eigen mening te vormen en deze
te uiten.
o Het kind wordt gestimuleerd en in de gelegenheid gesteld om vrij informatie te
verzamelen.
o Kinderen wordt geleerd hun mening te geven over aangelegenheden, waar de
mening van passend belang is in overeenstemming met leeftijd en ontwikkeling
van het kind of de jongere.
 Orion draagt ertoe bij om schadelijke informatie via massamedia te voorkomen.
o Orion geeft richtlijnen aan de scholen.
o Orion informeert de scholen op een adequate wijze.
o De school leert het kind de vaardigheden aan die de sociale ontwikkeling van het
kind bevorderen.
o De Orion-scholen dragen ertoe bij, door middel van het aanleren van
vaardigheden, dat het kind in staat is keuzes te maken uit het enorme
informatieaanbod vanuit de media.

3. Respect
De algemene omschrijving van de waarde respect luidt:
Een individu bejegent de medemens met eerbied en waardering. Een individu past zich aan de
algemeen maatschappelijk geldende waarden en normen aan.
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Normen bij de waarde respect
 Bij Orion gaan mensen respectvol met elkaar om.
o De Orion-scholen dragen er zorg voor dat ieder kind zijn eigen identiteit kan
behouden met inbegrip van zijn nationaliteit, culturele achtergrond, religie en
leefsituatie.
o De Orion-scholen leren kinderen om anderen te accepteren als individuen met
eigen kwaliteiten en beperkingen.
o Vrouwen en mannen, meisjes en jongens worden als gelijken van elkaar
behandeld en gaan op voet van gelijkheid met elkaar om. Dat wil zeggen dat op
grond van sekse geen onderscheid gemaakt mag worden.
o De relatie tussen volwassene en kind is gebaseerd op respect en niet op macht.
o Seksuele intimidatie wordt niet getolereerd.
 De mate en de wijze van handhaving en discipline op de scholen moet verenigbaar zijn
met de waardigheid van ieder kind.
o De normen en waarden die Orion hanteert, zijn uitgangspunt voor de
schoolregels.

4. Veiligheid
De algemene omschrijving van de waarde veiligheid luidt:
Een individu wordt beschermd tegen personen, gevaren en bedreigingen die zijn eigen
veiligheid in gevaar kunnen brengen.
Normen bij de waarde veiligheid
 Kinderen moeten zich veilig voelen op de Orion-scholen.
o De Orion-scholen zorgen voor een veilig schoolklimaat, zodat kinderen zich
psychisch, sociaal-emotioneel en fysiek welbevinden.
o De Orion-scholen leren kinderen vertrouwen te hebben in eigen kunnen.
 Orion wil de zorg voor sociale binding bevorderen.
o De scholen leren kinderen met elkaar om te gaan.
o De scholen geven goede begeleiding van leerlingen binnen en buiten de lessen.
o De scholen hebben heldere en door allen gedragen schoolregels.
 De scholen kunnen planmatig en deskundig omgaan met calamiteiten.
o De Orion-scholen zorgen voor goede calamiteitenplannen.
o Orion zorgt ervoor dat het personeel is getraind om bij calamiteiten op te treden.
o Orion draagt zorg voor een klachtenregeling, instelling van een
klachtencommissie en benoeming van een vertrouwenspersoon.
 Orion en de scholen zorgen voor veilige voorzieningen in het gebouw en omgeving.
o Orion draagt zorg voor een zorgplan in het kader van de Arbo-wet.
o Er worden goede afspraken gemaakt over gebruik het gebouw en de omgeving.
o Er worden afspraken gemaakt met het netwerk rond de school (politie, GG&GD,
RIAGG, jeugdhulpverlening.

Waarden en normen Stichting Orion, speciaal in onderwijs

3/3

