WAT DOEN ZIJ VOOR JE?

CONTACTPERSONEN

nemen je serieus

Mevr. A.G. Smit

luisteren naar je

tel. school (0318) 509600
tel. privé (0317) 741286

op CSV zijn:

helpen je zoeken naar oplossingen
Dhr. R. Kooistra

zijn er voor jou

Uiteraard gaan zij vertrouwelijk met jouw
verhaal om.
 BLIJF ER NIET ALLEEN MEE ZITTEN
 DOOR TE ZWIJGEN LOS JE NIETS OP!
 DENK NIET TE SNEL “ACH, ZO ERG IS

HET NIET”
PRAKTISCH
Heb je problemen of zit je ergens mee, dan kun je
natuurlijk naar iemand gaan aan wie jij je verhaal
kwijt wilt. Dat kan je mentor zijn of een andere docent op school.
Op school zijn er drie contactpersonen. Zij hebben
niet voor niets deze naam. Bij hen kun je altijd terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Je kunt ook
mailen naar contactpersoon@de-csv.nl

tel. school (0318) 509600
tel. privé (06) 14354478

Mevr. G. Grasmeijer
tel. school (0318) 509600
tel. privé (0343) 451938
De externe vertrouwenspersoon is
Drs.C.J.Gaakeer
Livingstonestraat 40
3772 KJ Barneveld.
Tel. 0342-424093
Een klacht zal, na overleg met hem, worden doorverwezen naar de landelijke klachtencommissie.
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Heb jij ook
weleens dat…

… je opmerkingen krijgt die je niet wilt?

WE NOEMEN DIT

DIT KOMT OVERAL VOOR

… je aangeraakt wordt terwijl je dat niet wilt?

SEKSUELE INTIMIDATIE

NIET LEUK

… je aandacht krijgt die je niet wilt?

Dit is ongewenste aandacht met een seksuele lading
in de vorm van woorden, aanrakingen en gedragingen die jij niet wilt.
Het gaat om gedrag dat jij onplezierig vindt, terwijl
het best zo kan zijn dat een ander het gedrag heel
normaal vindt.

Je bent bang dat je verhaal niet serieus genomen
wordt. Je bent bang de schuld te krijgen. Medescholieren, docenten en ander personeel zouden je vervelend of kinderachtig kunnen vinden.

… je beslissingen moet nemen die je niet wilt?
AGRESSIE, GEWELD EN PESTEN
… gedrag van anderen je ernstig stoort?

… je druk ervaart die op jou wordt uitgeoefend?

Dit is bijvoorbeeld gedreigd worden met iets of bedreigd worden door één of meer personen. Lastig
gevallen worden met woorden, digitaal of op een
lijfelijke manier.

DISCRIMINATIE
Dit is oneerlijke behandeling in welke vorm dan ook.

… je oneerlijk behandeld wordt?

WIJ WILLEN DIT NIET BIJ ONS OP SCHOOL
Iedereen moet respect voor elkaar hebben. Dus horen seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en
discriminatie hier niet thuis.

JA?

Kom als je ergens mee zit naar een van onze contactpersonen, waar je in vertrouwen je verhaal kwijt
kunt.

