Wat betekent respect voor jou?
Een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en als gelijke wordt
behandeld.
Met anderen omgaan op een manier waarvan je ook zou willen hoe andere met jou
omgaan.
Ik denk dat respect staat voor verschillende dingen, ten eerste het opkijken naar
iemand. zeg maar het bewonderen van iemand in je omgeving of iemand op social
media, wie dan ook. Dat kan heel tof zijn, veel mensen vinden daar steun of inspiratie
in. Helemaal als je nog jong bent. Ik denk dat dat echt het ‘fan’ zijn is van iemand zeg
maar. Maar respect is ook zo simpel als het accepteren van elkaar en het laten leven
van anderen. Of je het met hun keuzes/manier van leven eens bent of niet.
Acceptatie en begrip voor iedereen om je heen, ongeacht zijn/haar mening, religie,
seksuele oriëntatie etc.
Dat je begrip hebt voor elkaar en dat je jezelf kan zijn en andere mensen zichzelf laat
zijn.
Vind jij jezelf een respectvol mens?
74% Ja
12% Misschien
1% Nee
13% Overige antwoorden
Waarom vind je jezelf wel of geen respectvol persoon?
Misschien. Niemand is altijd respectvol
Ja. Als iemand iets goed bereikt of doet dan verdienen ze respect van mij.
Ja. Ik kan me heel goed inleven in andere en dat doe ik dan ook zo vaak mogelijk. Ik
heb waarschijnlijk echt wel eens iets gedaan dat niet respectvol was maar ik probeer
dan wel altijd dingen recht te zetten. Want iedereen is maar een mens en iedereen
maakt fouten alleen vind ik het pas erg als iemand zijn fouten niet recht zet.
Soms. Ik respecteer soms mensen niet om hun gedrag
Ja. Omdat ik mensen gewoon accepteer zoals ze zijn.
Is respect belangrijk?
94% Ja
4% Nee
1% Heel erg
1% Overige antwoorden

Waarom is respect belangrijk?
Ja. Omdat er anders veel ruzie komt en niemand dan echt aardig tegen elkaar is.
Ja. Omdat iedereen zich beter voelt als de omgeving veilig is.
Ja. Als je niet respectvol mensen benadert doen ze dat ook niet tegen jou en dan kan
je je niet fijn voelen.
Ja. Zonder respect zou niet iedereen vreedzaam omgaan met anderen.
Omdat mensen hun eigen leven moeten kunnen leven zonder dat een ander ze
belemmert in hun geluk en liefde voor zichzelf

Voel jij je gerespecteerd?
76% Ja
16% Soms
3% Nee
1% Meestal
4% Overige antwoorden

Waarom voel jij je wel of niet gerespecteerd??
Nee. Veel mensen op onze school zijn arrogant en denken alleen maar aan zichzelf.
Ja. Omdat mensen niet onaardig tegen mij doen en als iemand onaardig tegen je
doet dan heeft hij/zij meestal geen respect voor je.
Meestal wel. Ik ben lesbisch maar meer op mn gemak met het woord gay, en
middelbare scholieren vinden dat vaak een heel grappig woord. Ik heb daar
persoonlijk geen moeite mee maar wanneer mensen het gebruiken als scheldwoord
komt het altijd wel even binnen. Het hoeft niet eens op mij gericht te zijn (ik ben naar
de meeste mensen ook nog niet uit de kast dus als dat wel zou gebeuren zou ik
spontaan een hartaanval krijgen) maar het feit dat mensen elkaar uitschelden met iets
waar ik mezelf juist in kan vinden is soms gewoon kut. Het zet je aan het denken.
Soms. Omdat ik soms ook wel eens buitengesloten word.
Ja. Omdat ik mezelf kan zijn en ik word gewoon normaal behandeld.

Voor wie heb jij respect? En waarom?
M'n moeder omdat ze altijd voor mij en m'n broers heeft gezorgd en keihard wekt en
dat ook in de mindere tijden.
Voor bijna alle mensen. Omdat iedereen anders is. Maar voor sommigen mensen niet
want die doen soms veel dingen die voor de wereld en de mensen slecht zijn.
Voor mensen die goede dingen doen voor anderen.
Ik heb veel respect voor m'n vrienden. Soms doe ik een beetje onaardig tegen ze,
maar zij behandelen mij niet anders dan normaal.
Mensen die gehandicapt zijn en gewoon doorgaan met het leven

Waarmee verdien je respect?
Als je mensen helpt en aardig doet.
Als je iemand behandelt zoals hij/zij behandeld wil worden.
Eerlijk en oprecht zijn, mild zijn en kunnen vergeven.
Door voor iemand op te komen of gewoon normaal te doen.
Aardig zijn, niet achter elkaars rug om iets zeggen.
Waarmee verlies je respect?
Door te pesten of door iemand te beledigen.
Mensen slecht behandelen en mensen uitschelden.
Door niet jezelf te zijn en je anders voordoen dan wie je bent.
Door nare opmerking, geen fijne acties voor de anderen en en mensen uitschelden.
Als je iemand lager behandeld.

Heb jij respect voor iemand met een totaal andere levensstijl?
Ja, want iemand die een andere levensstijl heeft is nog steeds gelijk aan ieder ander.
Ja! Ik denk dat een bepaalde levensstijl niet uitmaakt om respect voor iemand te
hebben.
Ik probeer het wel, maar soms denk ik ook wel (ik zeg het dan vaak niet) dat iemand
raar is, wat niet echt eerlijk is tegenover die persoon.
Ja want iedereen mag zijn wie hij is.
-Ligt eraan wat voor levensstijl, als je andere mensen/dieren pijn doet dan niet. maar
als je gewoon normaal met iedereen omgaat wel.

Doe jij iets tegen respectloze acties?
Meestal niet omdat ik te schuw ben om zoiets te ondernemen.
Het is heel lastig in te schatten wanneer iets voor een ander respectloos is maar als
het buiten de “normale” “respect” regels omgaat zal ik er wat van zeggen.
Ja, laat die mensen zien wat ze veroorzaken.
Nee want dan ben ik ook bang dat ik gepest word.
Soms want als ze iets gemeens zeggen doe ik er niet altijd iets tegen, want dan ben
je bang dat je het zelf terug krijgt.

Wat kan het Dorenweerd College doen om nog meer een respectvolle omgeving te
zijn?
Pesters beter aanpakken.
Leuke activiteiten doen met totaal andere mensen dan je gewend bent.
Niet veel, want tieners luisteren niet naar gezag.
Informatie verspreiden over bijvoorbeeld LHBT+ identiteiten, leerproblemen, mentale
gezondheid, huidskleur, fysieke handicaps, religie, cultuur en de manieren waarop
mensen daardoor negatief kunnen worden behandeld. Vooral ook docenten
aangeven dat het absoluut niet oké is om bijvoorbeeld iets negatiefs te zeggen over
homoseksualiteit of een meisje vertellen dat ze geen korte broek aan mag of zich
verkleden alsof ze iemand van een andere huidskleur/cultuur zijn.
Misschien met veel leerling duidelijk maken wat het doet met mensen.
Dat alle docenten helpen tegen pesten
Meer acties om te praten of met verschillende mensen in contact te komen
Ik vind dat het al een hele respectvolle omgeving is.

Wil je verder nog iets kwijt over respect? Of over iets anders?
Ik vind InDifferent geweldig en dat jullie zoveel doen vind ik fascinerend
Ik vind het goed dat ze presentaties geven over dit onderwerp
Nee maar ik heb wel respect voor dat het dorenweerd zoveel doet voor respect
Ik vind dat op deze school veel goede dingen worden gedaan voor respect
Er is genoeg respect op deze school, zo voelt het
Nou vind dat je hier op opschool best veel respect krijgt
Dat ik dit goed vind wat jullie doen. Maar dat het geen week is maar altijd respect.

