Contactpersonen
De contactpersonen op de Johan Seckel:
Juf Zandman en meester Bennemeer.

Kindertelefoon
Als je dit toch nog te eng vindt, en je liever praat
met iemand die je niet kent, kun je bellen met de
Kindertelefoon. Elke dag zitten er mensen van
2 uur ’s middags tot 8 uur ’s avonds.
T 0800-0432 (gratis)
W www.kindertelefoon.nl (met een chatbox)

Juf Zandman

Meester B
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Samen
werken aan
een oplossing!

Speciaal bericht voor jou.
In deze folder kun je lezen wat wij als
contactpersonen voor jou kunnen doen.
Goed met elkaar omgaan.
Op school houden we ons allemaal aan de regels
van de Kanjertraining. Overal op school zijn deze
opgehangen. We kunnen elkaar daarop aanspreken.
De Kanjerregels zijn:
- we vertrouwen elkaar
- we helpen elkaar
- niemand speelt de baas
- niemand lacht uit
- niemand doet zielig

Als je iets niet leuk vindt
dan zijn de regels:
- zeggen dat je het niet wilt
- uit elkaar gaan
- negeren
- naar de juf of meester
(of pleinwacht) gaan

Boos, bang of verdrietig
Het kan gebeuren dat je iets meemaakt wat je
helemaal niet fijn vindt. Wat je zelfs boos, bang
of verdrietig maakt. Bijvoorbeeld als iemand vaak
opmerkingen maakt over hoe je eruit ziet. Of als
iemand regelmatig flauwe opmerkingen of grapjes
over jou maakt. Als iemand jou aardig vindt en jij
vindt die ander ook aardig, dan kan elkaar aanraken
fijn zijn. Thuis gebeurt dat bijvoorbeeld met je vader
of moeder, broertjes of zusjes. Maar steeds gaat
het erom dat jij het ook fijn vindt. Als het niet goed
voelt, dan is het niet goed, dan zeg je: “Stop, ik vind
dit niet fijn”. Dan mag je je omdraai
en en weg gaan.

Wat kun je doen?
Als iemand dingen doet die jij niet fijn vindt, en hij
of zij stopt er niet mee, vertel het dan aan iemand
die je vertrouwt. Dat kan je vader of moeder zijn
of een ander (je juf of meester) die je vertrouwt.
Maar je kunt bijvoorbeeld ook terecht bij de
contactpersonen. We zijn er speciaal voor jou.
We praten samen over het probleem en schrijven
op wat jou dwars zit. Met jou gaan we een manier
zoeken om het probleem te laten stoppen.
De contactpersonen overleggen altijd samen hoe
we jou het best kunnen helpen. Soms kunnen we
het samen oplossen, maar het kan ook zo zijn dat
we andere mensen vragen om jou te helpen.
Help ook elkaar
Er zijn jongens en meisjes die herkennen
wat er in deze folder staat. Maar die willen
er niet over praten. Ze denken dat
wij ze niet geloven of begrijpen.
We hopen dat ze dan wel met jou
willen praten over de vervelende
dingen die ze meemaken.
Luister dan goed.
Zoek samen naar
iemand die jullie
vertrouwen
of ga naar de
contactpersonen.

