GEDRAGSCODE KELMOSO (KINDERVAKANTIEWERK ELSENDORP, DE MORTEL)
Deze gedragscode geldt voor iedereen die betrokken is bij KELMOSO!
Spreek elkaar aan bij ongewenst gedrag en wijs elkaar op het (mogelijk) voorkomen hiervan.

1. Respect
Respecteer en accepteer elkaar. Respecteer je mede- en tegenstanders, de spelleider, de regels
van de spellen, de accommodatie en alle andere zaken en personen waarmee je in aanraking
komt.
2. Sportiviteit
Blijf sportief in elke situatie. Wij vinden dat iedereen zich altijd en overal sportief moet
gedragen, streef ernaar om zelf het goede voorbeeld te zijn.
3. Taalgebruik
Grof taalgebruik (schelden, verbaal geweld) wordt door KELMOSO absoluut niet getolereerd.
4. Omgang met elkaar
Wij streven naar een goede omgang met iedereen. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd,
tot ongewenst gedrag rekenen wij: (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en
discriminatie.
Zie bijlage: Preventiemaatregelen ter voorkoming van ongewenst gedrag.
5. Omgang met omgeving en materiaal
Wij verlangen dat eenieder zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid voor de
zorgvuldige omgang van de omgeving en het gebruik van materialen.
6. Zorg voor goede omstandigheden, veiligheid en welzijn
Wij streven naar omstandigheden die de veiligheid en gezondheid van betrokkenen zo veel als
mogelijk waarborgt en die het welzijn van hen zo veel mogelijk bevordert.
7. Leiding/begeleiders/spelleiding/werkgroep
Kindervakantiewerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend!
Wij zorgen voor een sfeer en omgeving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.
Wij benaderen anderen zoals we zelf behandeld willen worden.
Wij zijn tijdens jeugdactiviteiten niet onder invloed van alcohol of drugs.
Wij roken niet in het bijzijn van kinderen.
Uiteraard is elke vorm van seksuele benadering van minderjarigen verboden.
Wij geven zelf het goede voorbeeld.
Gebruik je gezond verstand.

Wij hopen dat eenieder zich aan bovenstaande afspraken houdt. Wij zullen als KELMOSOpersonen aanspreken en/of maatregelen treffen als dit niet het geval is.
Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Vind je dat lastig, dan kun je in eerste instantie terecht
bij je leiding/werkgroep. Mocht er sprake zijn van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld,
pesten of discriminatie en wil of kan je dit niet met de leiding/werkgroep bespreken, dan kun je
terecht bij de vertrouwenspersonen van KELMOSO.
De vertrouwenspersoon luistert naar wat je te vertellen hebt, en zal dan samen met jou
bespreken wat je het beste kan doen. Hierbij ben jij degene die beslist wat er gebeuren gaat.
Wat je de vertrouwenspersoon zegt, daarover mag deze niets zeggen tegen anderen, tenzij je
daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
Er zijn twee vertrouwenspersonen aangewezen. Een man en een vrouw, mocht je het fijner
vinden om met een man of een vrouw te praten dan kun je hieruit kiezen.
De vertrouwenspersonen zijn:
Ramon Verhoeven. Tel: 06-50461403. E-mailadres: ramon.v@outlook.com
Nanda Coenen.
Tel: 06-48492513. E-mailadres: n.coenen79@gmail.com

BIJLAGE 1:

PREVENTIE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN ONGEWENST GEDRAG .


Werk aan je relatie met de kinderen. Kinderen willen ‘erkend’ worden. Als een kind iets
goed heeft gedaan en er volgt geen erkenning door een opmerking, een blik of gebaar, zal
het kind minder snel geneigd zijn de volgende keer wederom zijn best te doen. Vaak wordt
aangenomen dat goed werk een vanzelfsprekendheid is.



Zorg dat je aan het begin van een groepsbijeenkomst de kinderen verwelkomt. Uit dit korte
moment van contact kun je al een hoop aflezen over hoe de stemming van de kinderen is.
Ook kun je al een opmerking geven waardoor de kinderen zich gestimuleerd en welkom
voelen.



Bekijk zo nu en dan hoe de kinderen kijken. Een kind met een boos gezicht, een verdrietige
blik maar ook een blije blik, kan aanleiding zijn voor een praatje. Het kan net het praatjes
zijn dat ongewenst gedrag voorkomt.



Bewaak de relatie tussen de kinderen onderling. Wees alert op pestgedrag maar ook op
sociaal gedrag. Benoem beide vormen van gedrag. Geef een compliment voor sociaal
gedrag. Bespreek vormen van pestgedrag met je groep.



Zorg voor een duidelijke, voorspelbare omgeving. Doordat je voor een vaste structuur
zorgt, hebben kinderen een houvast en weten zij wat ze kunnen verwachten. Veel kinderen
kunnen niet of moeilijk omgaan met onzekerheden. Kinderen vinden het prettig om te
weten wat er komt.



Vertel van tevoren welke activiteiten er gaan plaatsvinden en zo nodig waarom. Bespreek
een activiteit na. Als je vindt dat iets goed gegaan is, geef dan een compliment.



Zorg ervoor dat je voor de kinderen goed te zien en te verstaan bent als je iets vertelt of
uitlegt. Maak oogcontact met de kinderen en noem hen bij naam.



Werk aan een positieve sfeer in de groep. Een positieve sfeer nodigt minder uit tot het
vertonen van ongewenst gedrag.



Geef je groep verantwoordelijkheid. Maak samen de groepsregels. Maak hen
medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de groep.



Maak niet te veel regels. Het beste is slechts enkele, bijvoorbeeld vijf regels maar deze
worden dan wel consequent gehanteerd.



Zorg ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk succes ervaringen opdoen en benoem dit. Doe
dit zowel voor de groep als voor individuele kinderen. Hoe specifieker je benoemt wat goed
gaat, hoe beter dit werkt. Zorg ervoor dat alle kinderen complimenten krijgen en niet
telkens hetzelfde kind.



Spreek uit wat je van de groep verwacht. Verwachtingen uitspreken werkt.



Behandel iedereen gelijkwaardig, maar houd er wel rekening mee dat niet iedereen
hetzelfde aan kan of durft.



Onderschat je eigen rol en positie niet. Je bent als leider heel belangrijk voor kinderen. Ze
kijken tegen je op. Beïnvloed kinderen daarom op een positieve manier.



Benoem vooral wat goed gaat. Gedrag dat beloond wordt zal vaker herhaald worden.
Positief stimuleren, we neigen nog te vaak naar het benoemen van zaken die fout gaan.



Signaleer problemen op tijd en pak ze direct aan. Langdurig lopende problemen leiden vaak
tot ongewenst gedrag.

