Goed handelen

Integriteitscode vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
We hanteren vier basisprincipes1 voor goed handelen:
menselijke waardigheid, algemeen welzijn, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid.

Menselijke waardigheid:
ieder mens telt

Algemeen welzijn:
niemand leeft voor zichzelf

Solidariteit: zorg voor elkaar

Gedeelde verantwoordelijkheid:
meebouwen vanuit eigen kracht
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Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs gelooft in een
samenleving waarin ieder mens telt. Ieder mens heeft een
waardigheid die in ieder opzicht en door iedereen wordt
gerespecteerd. Elk mens, dus elke leerling, elke collega, is
het waard om naar om te zien. Juist ook zij die het even
moeilijk hebben. Iedere mens doet ertoe – eenvoudigweg
om wie hij of zij is.

Mensen zijn geen losstaande individuen maar zijn op allerlei
manieren met elkaar verbonden. Een gemeenschap kan
alleen tot bloei komen als mensen tot bloei kunnen komen.
En samen zijn we verantwoordelijk voor de gemeenschap.
Samen vormen we een vangnet, op school en daar
buiten, waarin we rekening met elkaar houden.
Een gemeenschap waarin voor alle mensen plek is.
Mensen zijn ook verbonden met hun leefomgeving.
Een omgeving die we duurzaam ontwikkelen en waarvan we
de opbrengsten eerlijk delen.

We zorgen voor elkaar en kijken naar elkaar om. Dat doen
we vanuit ons persoonlijk commitment om bij te dragen aan
het algemeen welzijn van iedereen op school, en iedereen
die betrokken is bij de vereniging. Als iemand het niet redt,
springen we bij. We helpen elkaar. Iedereen krijgt zijn deel,
zonder oordeel over diens situatie.

Iedereen heeft kwaliteiten. Daarmee leveren we allemaal
een unieke bijdrage aan de samenleving. Samen zijn we
verantwoordelijk voor de vereniging. We nemen mensen
niets uit handen, maar versterken hen juist in wat ze kunnen.
En als het niet goed gaat, bieden we hulp. Door mensen uit
te dagen komen zij tot bloei.
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Goed onderwijs, goed mens zijn, goed leven
en goed handelen
In het document ‘Zingeving en goed onderwijs’ is de
identiteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
voorzien van drie basisbegrippen: goed onderwijs,
een goed mens en goed leven. In het dagelijks leven
raak je vooral geïnspireerd door getoond gedrag;
gedrag maakt immers zichtbaar wat de betekenis
van identiteit echt is. In deze integriteitscode zijn
de drie basisbegrippen van de identiteitsnotitie
daarom aangevuld met ‘goed handelen’.
Samen leven, samen leren
In het funderend onderwijs is voorbeeldgedrag essentieel. Overdracht van kennis en vaardig
heden is nooit waardenvrij, maar getuigt van een onderliggende visie, een bepaald beeld van
mens en maatschappij, van onze wereld. De OMO-integriteitscode benoemt hoe we onze vier
basisprincipes vertalen naar ons dagelijks handelen. Hoe we ze doorgeven, en hoe we ze toe
passen. In de kern benoemt de code hoe we naar onszelf en de samenleving kijken en hoe
we ons gedragen. We houden elkaar scherp en spreken elkaar aan op getoond gedrag. En als
het nodig is, grijpen we in.
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs beschouwt het verzorgen van onderwijs als een dienst
aan de samenleving. Dat is onze grondhouding en tevens ons bestaansrecht. We zijn er niet
voor onszelf, maar voor onze leerlingen. Ons onderwijs draait niet om protocollen, structuren
en systemen, maar in de eerste plaats om mensen. Wij verzorgen onderwijs voor de mens,
voor iedere mens en voor de gehele mens. Onderwijs is daarmee meer dan het overdragen
en leren reproduceren van kennis. School is juist een plek waar jonge mensen leren om
samen te leven en te leren, met al hun talenten en met al hun onderlinge verschillen. Het is
immers beter elkaar te helpen om tot een voor ieder goede invulling te komen, dan om te
strijden over wat de juiste weg is. Samen leven en leren sluit niemand uit. School is ook een
plek waar jonge mensen leren om kritisch te denken, hun gedachten onder woorden te brengen
en nieuwe dingen te bedenken die bijdragen aan de maatschappij. Onderwijs kan geen goede
mensen maken; mensen maken zich grotendeels zelf. Onderwijs kan wel een bijdrage leveren
aan de vorming van de persoon. Door wat we in het onderwijs aanbieden en door het gedrag
dat we tonen, stellen we het vertrouwen in mensen en stimuleren we ze om hun bijdrage te
leveren aan onze samenleving.
Geraadpleegde bronnen:
• Integriteitscode VOraad, juni 2015
• Homilie van drs. Titus Frankemölle, diaken van het bisdom van Breda, rector van Kwadrant Scholengroep
in Dongen en Oosterhout en voorzitter van de Nederlandse Katholieke School raad (NKSR), uitgesproken
bij de viering van 100 jaar vereniging Ons Middelbaar Onderwijs op 11 december 2016.
• Rede onderwijsbisschop Mgr. Jan Hendriks bij afscheid van mr. drs. Dick Wijte als wnd. voorzitter van
de NKSR, april 2016
• Meer liefde! – Katholiek sociaal denken als alternatief voor het neoliberale mensbeeld, drs. Thijs Caspers,
Tijdschrift voor geestelijk leven, 2014
• Katholiek sociaal denken, een levende traditie, website VKMO.
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Onze inspiratiebron hierbij is het katholiek sociaal denken, eind 19e eeuw ontstaan als antwoord op
levensvragen uit de samenleving. In deze leer staat niet het individu centraal, maar de persoon
als relationeel wezen.
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