Voel je fijn op school
Deze folder is speciaal voor jullie. Ook wel
een beetje voor je ouders en voor je juf of
meester. Maar toch vooral voor jullie!
Waar gaat het over?
Jij komt op school om te leren, waar of
niet? De meeste kinderen vinden het fijn
op school. Je leert er veel en je hebt er
vriendjes en vriendinnetjes.
Voor sommige kinderen is de school niet
zo leuk. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze
sommige dingen heel moeilijk vinden. Of
omdat ze zich niet veilig voelen op school.
Over dat laatste gaat deze folder.
Voel jij je fijn en veilig op school?
Het is fijn als je vrienden en vriendinnen
hebt op school. Maar als er kinderen in je
klas zitten die steeds pesten, dan zie je er
tegenop om naar school te gaan. Of als
iemand je steeds pijn doet op het plein,
dan is buitenspelen ineens niet meer zo
leuk.

Of als kinderen vervelende grappen of
vervelende taal tegen je gebruiken. Of
vervelend zijn via de computer of mobiele
telefoon. Of als je vindt dat de juf of
meester of anderen naar tegen je doen,
dan ga je liever ook niet naar school.
En soms is het heel moeilijk om daarover
te praten!
Vaak kunnen je eigen ouders, juf of
meester je helpen met problemen. Maar
als je andere hulp nodig hebt:
Blijf net zo lang zoeken tot je iemand
gevonden hebt die je helpt. Weet dat het
altijd de moeite waard is om er over te
praten, want jij bent de moeite waard.

Kom gerust, ook al durf je niet zo goed;
ook al heeft iemand gezegd dat je er niet
over mag praten: wel doen hoor!
Je mag het ons ook vertellen via e-mail:
meldpunt@bosmark.nl
Schrijf dan wel even je
achternaam erbij.

naam en

Wat doet de vertrouwenspersoon dan?
Wij zijn er speciaal om:
· Goed naar je te luisteren
· Samen met jou te zoeken naar een
oplossing voor jouw probleem.
Als je ons nodig hebt horen wij het graag!

Op school hebben we daarvoor twee
vertrouwenspersonen. Daar kun je het
altijd aan vertellen.
Op onze school zijn wij, juf Dike van den
Berg (en ook juf Janine Stuivenberg) en juf
Monika Kersten de vertrouwenspersonen.
Wij zijn er speciaal voor jou!

Groetjes,
Juf Dike van den Berg
Janine Stuivenberg
Juf Monika Kersten

meldpunt@bosmark.nl
Telefoonnummers
vertrouwenspersonen
Juf Dike v.d. Berg /
Juf Janine Stuivenberg
0315-820213
Juf Monika Kersten:
0315-820213 / 06-22765712
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