VOEL JE VEILIG, OOK OP SCHOOL!
Met plezier naar school én je daar veilig voelen,
dat vinden we belangrijk op het Petrus Canisius College!
VEILIGHEID?
Dit is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend. Zomaar een paar uitspraken:
‘Ik durf tegen niemand te zeggen wat er écht is gebeurd. Ik schaam me
ervoor.’ ‘Ik voel me onveilig op school.’ ‘Ik zeg thuis dat ik me ziek voel
en niet naar school kan.’

Intimidatie hoort nergens thuis en dus ook niet op onze school. Maar
ook andere vormen van geweld worden op onze school niet getolereerd.
Geweld, ongeacht of het gaat om verbaal of non-verbaal geweld,
dat accepteren we niet op het Petrus Canisius College!

HERKEN JE DIT?
Aanrakingen die je niet prettig vindt.
Opmerkingen die je kwetsen.
Dubbelzinnigheden die je raken.
Aandacht die je zat bent.
Als je met dit soort zaken meer dan eens
te maken hebt, noemen we dat ‘intimidatie’.

WAAR KUN JE HEEN?
Als je op de één of andere manier te maken hebt met (seksuele) intimidatie
of een andere vorm van geweld, dan kun je dat melden bij je mentor of een
andere docent bij wie je je vertrouwd voelt.
Ook kun je terecht bij één van de interne vertrouwenspersonen van jouw
vestiging van het PCC. Deze interne vertrouwenspersonen zijn de schakel naar
eventuele andere instanties. Hieronder vind je de namen en telefoonnummers
van de interne vertrouwenspersonen op het PCC.

INTIMIDATIE
Intimidatie is ongewenste aandacht (met soms een
seksueel tintje) in de vorm van woorden, gedrag en aanrakingen, die jij als
vervelend ervaart. Het gaat dus om gedrag van anderen dat jij onplezierig
vindt, terwijl de ander het heel normaal lijkt te vinden.
We willen dat alle leerlingen en personeelsleden respect hebben voor
ieders mening, overtuiging en aard.

WAT KAN DE INTERNE VERTROUWENS
VERTROUWENSPERSOON
PERSOON VOOR JOU DOEN?
De interne vertrouwenspersoon:
- luistert naar je;
- neemt je serieus;
- helpt je met zoeken naar mogelijke oplossingen;
- geeft je informatie over hulpverlening;
- ondersteunt je bij het eventueel indienen van een klacht.

INTERNE VERTROUWENSPERSONEN PCC
PCC Het Lyceum 072 535 35 40:
mevrouw A. Man & de heer G. v.d. Boogaard
PCC Fabritius 072 518 18 18:
de heer M. Adrichem en mevrouw J. van Berkel
PCC Oosterhout 072 541 03 33:
onderbouw: mevrouw A. Boelders
bovenbouw: mevrouw N. Tesselaar
PCC Heiloo 072 533 27 80: mevrouw J. Hoogakker
PCC Bergen 072 581 34 37: mevrouw M. Engelen

EXTERNE VERTROUWENSPERSONEN
Mevrouw E. Labree en mevrouw I. Ursem
(GGD Hollands Noorden, 088 0100 550) zijn de externe
vertrouwenspersonen van de school. Met een van hen
kun je contact opnemen (bij voorkeur na overleg met
de interne vertrouwenspersoon van je vestiging, maar
dat is niet vereist).
Bij deze externe vertrouwenspersonen kun je terecht
met onderwerpen die te doen hebben met ongewenste
intimiteiten of seksuele intimidatie, agressie, geweld
en discriminatie.

OVERIGE INSTANTIES
Landelijke klachtencommissie Katholiek Onderwijs:
Postbus 394, 3440 AJ Woerden, 070 386 16 97
Kindertelefoon: 0800 0432 (11.00-21.00 uur, gratis),
www.kindertelefoon.nl
Pestweb.nl, hulp bij pesten en geweld:
per e-mail: pestweb@schoolenveiligheid.nl
Slachtoﬀerhulp: 0900 0101 (gebruikelijke belkosten
ma-vr 8.00 tot 20.00 uur, za 10.00 tot 17.00 uur),
of chatten/e-mailen via www.slachtoﬀerhulp.nl

De interne vertrouwenspersoon is er echt voor jou!
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