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2.4.2 Praktische afspraken
Kledij
Op onze school dragen de leerlingen schooluniforme kleuren.
Onze visie
RC zonder marineblauw en wit zou RC niet zijn. Zowel binnen als buiten de
school maken de uniforme kleuren integraal deel uit van het beeld dat men van
de school heeft. De uniforme kleuren zijn een deel van onze identiteit als RC en
RC’ers. Met kledij in uniforme kleuren tonen wij onze verbondenheid, ons samen
deel zijn van RC.
Het belang van de uniforme kleuren binnen het pedagogisch project van RC ligt
dan ook vooral in het gevoel van gemeenschappelijke identiteit en
verbondenheid. Het gaat om het zich inschrijven in de traditie van onze school.
Duidelijke regels over uniforme kleuren zijn essentieel, wanneer wij ze op school
als toegevoegde waarde willen laten functioneren.

Concrete afspraken en regels
De kledij op school is sober en verzorgd; schoolkledij is geen vrijetijdskledij. De
basiskleuren zijn marineblauw en wit. Op het schooldomein en in de
schoolgebouwen dragen de leerlingen steeds kleding in uniforme kleuren,
marineblauw en/of wit, zonder opschriften, strepen of versiering.
















effen marineblauwe jurk of rok;
effen marineblauwe broek of bermuda (een marineblauwe, klassieke jeans
is toegelaten, geen baggy jeans of andere baggy broeken);
effen witte jurk of rok;
effen witte broek of bermuda (een witte, klassieke jeans is toegelaten,
geen baggy jeans of andere baggy broeken, geen jeans met gaten);
jurken en rokken zijn niet korter dan een handbreedte boven de knie;
T-shirts, hemden, sweaters, truien zijn effen wit of marineblauw;
een klein embleem/logo is toegelaten op de kleding (max. diameter 9 cm);
de kleding is schouderbedekkend;
accessoires (mutsen, handschoenen, sjaals) mogen in kleur
kousen of sokken mogen in kleur;
de kleur van de jas is marineblauw, wit of zwart of een combinatie van
deze kleuren;
piercings, tatoeages en oorstretchings mogen niet zichtbaar zijn;
het dragen van een hoofddeksel is binnen de gebouwen niet toegelaten;
de haardracht is keurig verzorgd.

Bij discussie beslist de directie over de aanvaardbaarheid van je kleding en
haardracht. Zij kan zich het recht toe-eigenen je terug naar huis te sturen als je
binnen een aanvaardbare afstand van de school woont of je verplichten op het
Trefpunt vervangkledij te halen.
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