Ongewenste omgangsvormen binnen het onderwijs
Informatie voor ouders/verzorgers
Inleiding
* Een mailtje waarin uw kind gepest wordt door iemand van school
* Een nieuwe leerkracht die, elke keer als hij langs de leerlingen loopt in de klas, ze aanraakt
* Een medewerker van school vertoont opdringerig gedrag naar diverse meisjes op school
Dit zijn een aantal voorbeelden van ongewenste omgangsvormen die kunnen voorkomen op een school.
Hieronder willen we u uitleggen wat ongewenste omgangsvormen zijn en wat u kunt doen als u ermee
geconfronteerd wordt.
Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we agressie, geweld en pesten maar ook allerlei vormen van
seksuele intimidatie (ongewenst aanraken en zoenen, ongewenste seksueel getinte uitingen in woord of
gebaar).
Wat kunt u doen?
Als uw kind te maken krijgt met een vorm van ongewenst gedrag, kunnen de volgende stappen gezet
worden:
Stap 1: praten met uw kind
Een eerste stap is praten met uw kind als u vermoedt (of weet) dat uw kind iets vervelends heeft
meegemaakt. Neem daarbij de gevoelens van uw kind serieus. Uw kind kan zich bijvoorbeeld schuldig of
onzeker voelen. Kinderen denken al snel dat het hun eigen schuld is.
Stap 2A: de interne contactpersoon
Wanneer u wilt overleggen met iemand, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht of de interne
contactpersoon van de school. Elke school heeft een interne contactpersoon. Deze is belast met de eerste
opvang in geval van ongewenste omgangsvormen op school.
Ouders en kinderen kunnen bij haar/hem terecht voor vragen en advies op dit terrein. Zo nodig verwijst de
interne contactpersoon u door naar de externe vertrouwenspersoon. Het is echter ook mogelijk rechtreeks
contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon.
Stap 2B: de externe vertrouwenspersoon
Bij GGD Groningen werken een aantal speciaal opgeleide verpleegkundigen en artsen als
vertrouwenspersoon. RENN4 maakt gebruik van deze vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon:
* bekijkt samen met u wat er precies aan de hand is
* geeft advies
* zoekt uit of bemiddeling tussen klager en aangeklaagde tot een oplossing kan leiden
* kan u ondersteunen als u een formele klacht wilt indienen bij de klachtencommissie
* verwijst u en / of uw kind naar een hulpverleningsinstelling als dit nodig of gewenst is.
Stap 3: de klachtencommissie
De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die klachten onderzoekt op het gebied van
ongewenste omgangsvormen en daarover een uitspraak doet.
Nadat klager en aangeklaagde gehoord zijn, brengt de klachtencommissie een advies uit.
Meer informatie en contact
Voor meer informatie over de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen kunt u contact opnemen
met de interne contactpersoon van de school. In de schoolgids kunt u lezen hoe u hem of haar kunt
bereiken.
Wilt u contact met een externe vertrouwenspersoon, dan kunt u terecht bij de GGD in uw provincie.
In de provincie Groningen kunt u op werkdagen bellen naar 050 – 367 40 00 (GGD Groningen).
In Friesland kunt u op werkdagen terecht op telefoonnummer 058 – 233 43 34 (GGD Fryslân).
In Drenthe kunt u op werkdagen bellen naar telefoonnummer 0592 – 30 63 00 (GGD Drenthe).

