Onderwerp Bestaat
er al een

Gedragscode voor begeleiders

OND
ONDERWERPONDERWE

gedragsregel?
Lichamelijk contact

BESTAAT ER AL EEN
GEDRAGSREGEL?O

IS DE BESTAANDE
GEDRAGSREGEL
GOED? MOET HIJ
GEWIJZIGD WORDEN?

NIEUWE
GEDRAGSREGEL

n Enkel op de tatamie
stond nog niet op papier

Behouden. Toepassen
enkel op de tatamie

Privacy/Toezicht/Toegang
kleedkamers
behouden/wijzigen

Er wordt altijd toezicht
gehouden bij de
minderjarigen alsook de
U21, toegang
kleedkamer enkel de
bevoegde personen van
het zelfde geslacht

Behouden.
Toezicht/Toegang
kleedkamers wordt
behouden

Respect, gelijkheid en
verantwoordelijkheid
voor de sporters

Neen er worden soms
mensen bevoordeelt en
krijgen een voorkeur
behandeling. Er wordt
wel verantwoord les
gegeven

Wijzigen. Er is geen
duidelijk gedragsregel
aangaande dit
onderwerp. De
verantwoordelijkheid
voor de sporter verloopt
wel goed

Respect ten alle tijden
tonen, geen sporters en
voorkeur behandeling
geven, v.b. een ½ uurtje
privé les geven.

Stiptheid

Er is een dojo reglement
maar wordt niet altijd
nageleefd

Behouden. Dojo en
wedstrijd reglement

Respect voor zichzelf

Er is hiervoor geen
specifieke gedragsregel

Behouden/wijzigen. De
individuele begeleider
zorgt er zelf voor en het
dojo en
wedstrijdreglement zal
hem/haar hierin
beschermen

Nieuw gedragsregel dat
opgenomen wordt in de
Ethische gedragscode:
Voorbeeldfunctie
lesgever, deze heeft de
morele plicht stipt te zijn
en het dojo en
wedstrijdreglement naar
behoren te volgen en
door te geven. O
De huidige gedragsregel
is afdoende om dit naar
de sporters te
verduidelijken.

OND

Nieuw gedragsregel:
Lichamelijk contact
enkel op de tatamie er
buiten is ten strengste af
te raden!
Nieuw gedragsregel:
Gezien er geen
gedragsregel is wordt
deze nu opgesteld
hieronder: Geen
onbevoegde personen in
de kleedkamers,
begeleiders van het
zelfde geslacht kunnen
altijd toegang krijgen.

ONDERWERPONDERWE

BESTAAT ER AL EEN
GEDRAGSREGEL?O

Respect voor de
ander/sporter

Neen, het hangt van de
lesgever zelf af

Respect voor de
omgeving

Onze begeleider/
lesgever houden dit
perfect in de gaten en
zien toe op de naleving
ervan.
De sporter/hun ouders of
begeleider, wordt steeds
gevraagd zich medisch te
laten controleren en dit
eenmaal per jaar. Bij
kwetsuren wordt er
steeds een medisch
attest gevraagd en
houden de lesgevers ook
hiermee rekening. Wat
betreft hygiëne zou er
een duidelijk signaal
moeten worden
gegeven.
Ja en dit heeft elke
aangesloten sporter
moeten onderschrijven
n.l. het dojo en het
wedstrijdreglement
Wat betreft hygiëne zou
er een duidelijk signaal
moeten worden
gegeven.

Gezond sporten
(blessures, hygiëne,
alcohol,
drugs en roken,
voeding,...)

Begroetingen

Kledij

Stages en tornooien

Hier geld het dojo en
wedstrijdreglement
alsook de
wedstrijdregels tijdens
dat tornooi

IS DE BESTAANDE
GEDRAGSREGEL
GOED? MOET HIJ
GEWIJZIGD WORDEN?
Wijzigen. Er moet een
verantwoord
pedagogisch
gedragsregel opgesteld
worden. Dit aan de hand
van het pedagogisch
sportbeleidsplan van de
Pedagogische
Commissie

Behouden.Het dojo en
wedstrijdreglement is
hierin heel duidelijk

NIEUWE

GEDRAGSREGEL
Nieuwe gedragsregel: De
begeleiders/lesgevers
zullen zich ten alle tijden
en in elke situatie een
pedagogisch,
verantwoord, respectvol
en ethisch begeleiding
aanbieden aan alle
sporter. En dit zoals dit
voorgeschreven is in de
realisatie van een
Pedagogisch
sportbeleidsplan voor en
door de vzw Saigen.
Zorgen dat de leerlingen
dit ten alle tijden ook
respecteren

Behouden. De bestaande
gedragsregels zijn
duidelijk en hoeven niet
te wijzigen.

Er moet geen nieuw
gedragsregel opgesteld
worden maar toch meer
nadruk leggen bij alle
sporters om dit op te
volgen. En dit zeker wat
betreft lichaams- en
kledij hygiëne.

Behouden. De bestaande
gedragsregels zijn
duidelijk en hoeven niet
te wijzigen.

Er moet geen nieuw
gedragsregel opgesteld
worden

Wijzigen. De bestaande
gedragsregels zijn
blijkbaar niet duidelijk en
moeten dan ook
wijzigen.
Behouden.

Er moet een nieuw
gedragsregel opgesteld
worden en alle sporters
meegedeeld worden
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BESTAAT ER AL EEN
GEDRAGSREGEL?O

IS DE BESTAANDE
GEDRAGSREGEL
GOED? MOET HIJ
GEWIJZIGD WORDEN?

GSM/Tablet-gebruik

Er is geen geschreven
gedragsregel

WijzigenWij

Belang van studies

Bij de aansluiting wordt
dit belang heel duidelijk
gesteld aan de sporter

Wijzigen.

Problemen, meldingen

Er zijn geijkte kanalen
waar dit gemeld kan
worden.

Wijzigen.

NIEUWE
GEDRAGSREGEL

Nieuwe gedragsregel:
Tijdens de trainingen
worden er geen GSM
gebruikt enkel in uiterste
nood. Tablet is
toegestaan als didactisch
materiaal. Voor de
wedstrijden is het
gebruik van
bovenstaande toestellen
verboden.
In het dojo en
wedstrijdreglement
opnemen dat studie en
werk steeds voorrang
krijgen.
Het meer verduidelijken
hoe en met wie.

IAlle begeleiders/lesgevers van zowel het Tai-Jutsu/Ju-Jitsu als de wedstrijdploegen onderschrijven met
gelezen en aanvaard en hun naam + plus handtekening.
Hoofdtrainer en hoofdcoach:

Initiators:

Aspirant initiators:

An
Andere begeleiders:

