Wat te doen bij seksuele intimidatie?
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Hoezo
intiem

“Ik durf tegen niemand te zeggen
wat er echt gebeurd is…”
“Ik vind het daarvoor veel te intiem…”
“Ik voel me onveilig op school…”
“Ik zeg thuis dat ik ziek ben
en niet naar school kan…”

Seksuele intimidatie

Hoezo intiem?

Herken je dit?
Opmerkingen die je niet wilt
Aanrakingen die je niet wilt
Dubbelzinnigheden die je niet wilt
Schuine moppen die je niet wilt
Uitnodigingen die je niet wilt
Aandacht die je niet wilt

We noemen dit:

Seksuele intimidatie
Dit is ongewenste aandacht van volwassenen en jongeren met een seksueel tintje
in de vorm van woorden, aanrakingen en
gedragingen die jij vervelend vindt.
Het gaat om gedrag dat jij onplezierig vindt,
terwijl het best zo kan zijn dat een ander dat
gedrag heel normaal vindt.
Dit komt overal voor, ook bij ons op school!
Iedereen moet respect voor elkaar hebben.
Daar gaan we op onze school vanuit.
Seksuele intimidatie hoort hier niet thuis
en ergens anders ook niet.

Heb je er last van?

Waar naar toe?

Ga dan naar een vertrouwenspersoon
want die…
• neemt je serieus;
• luistert naar je;
• helpt zoeken naar oplossingen;
• geeft informatie over hulpverlening;
• helpt bij het indienen van een klacht;
• is er voor jou en…
• gaat zorgvuldig met je klacht om.

Vertrouwenspersonen op school
Locatie Leerpark
Mw. A. van Es
vertrouwenspersoonl@insulacollege.nl
Locatie Koningstraat
Mw. D. van der Stel
vertrouwenspersoonk@insulacollege.nl
Locatie Halmaheiraplein
Mw. W.H. Hoogland
vertrouwenspersoonh@insulacollege.nl
Vertrouwenspersonen buiten school

Blijf er niet alleen mee zitten,
want dat lost niets op!

Postbus 256, 3300 AG Dordrecht

Locatie Halmaheiraplein
Verpleegkundige: P. de Rover
Jeugdarts:
K. Spong
Assistente:
J. Bonam
Waarom heeft men mij niet geleerd
voor mezelf op te komen,
niet alleen stiekem of in dromen
waardoor ik me schuldig voel.
Is een gelukkig leven
niet voor mij bedoeld?

Caren,
stichting VSK

Locatie Leerpark
Verpleegkundige: A. Kok
Jeugdarts:
K. Spong
Assistente:
J. Bonam
Locatie Koningstraat
Verpleegkundige: A. Dekker
Jeugdarts:
W. Liem
Assistente:
S. Bhagwanie
Vertrouwensinspecteurs
T 0900 1113111 (lokaal tarief)
Kindertelefoon
T 0800 0432
Stichting Chris Dordrecht
T 0800 6312300
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