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Verplicht douchen op OBS Houtwijk
Het bestuur waar onze school deel van uitmaakt, stichting De Haagse
Scholen, heeft als stelregel dat ieder kind na het deelnemen aan de
gymlessen op school doucht als onderdeel van het aanleren van gezond
gedrag, tenzij er zwaarwegende medische problemen zijn waardoor dit
niet gewenst is.
Aangezien onze medewerkers over het algemeen geen medische
achtergrond bezitten, laten we de uiteindelijke beslissing of een medisch
probleem zwaarwegend is, graag aan de professional: de huisarts.
Als uw zoon/dochter niet mag douchen verwachten wij aan het begin van
het schooljaar een brief van de huisarts met de reden van niet douchen.
Toelichting vanuit de school en het bestuur:
Basisschool Houtwijk is een openbare school.
Voor alle leerlingen op deze school gelden dezelfde regels. Mede hierdoor
ontstaan heldere structuren en routines, die bij de leerlingen voor een
bepaalde veiligheid zorgen: zij weten waar ze aan toe zijn.
Het creëren van uitzonderingsposities, bijv. door niet te douchen, is
onwenselijk en past niet binnen de visie en het beleid van de scholen
binnen ons bestuur. Dit vanwege het feit dat hierdoor een bepaalde
groepsdruk kan ontstaan, waaraan het individuele kind kan worden
blootgesteld. Een kind moet zich ten alle tijden veilig voelen binnen een
schoolomgeving.
Naar aanleiding van deze toelichting gaan we er vanuit dat u zich houdt
aan de schoolregels en dat uw kind, net als alle andere leerlingen van
basisschool Houtwijk, komend schooljaar doucht na de gymlessen.
Mocht u het met deze regels niet eens zijn, dan kunt u uw reactie kenbaar
maken bij de leerkracht en/of de schooldirectie. Ook kunt u contact
opnemen met de coördinator bewegingsonderwijs van Stichting De
Haagse Scholen, dhr. Rob Smit.
Tevens is een (eventueel vertrouwelijk) gesprek mogelijk.
Uitspraak klachtencommissie n.a.v. een klacht betreffende naakt douchen:
“De uitspraak luidt dat, hoewel de hygiënische overwegingen m.b.t. douchen na de gym
worden onderschreven, de school niet verplicht mag stellen dat naakt gedoucht wordt.
De commissie acht daarmee de lichamelijke integriteit van de leerlingen van een hogere
orde dan de hygiëne.”
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