Voorbeeldbrieven in geval van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen

Voorbeeldbrief aan ouders in geval van seksueel
(grensoverschrijdend) gedrag tussen leerlingen
Aan: de ouders/verzorgers van de leerlingen van...
Betreft: incident tussen leerlingen

Geachte ouders/verzorgers,
Misschien heeft u via uw zoon of dochter al vernomen dat er een vervelend incident heeft
plaatsgevonden tussen leerlingen van onze school. Via deze brief informeren wij u over wat er
gebeurd is, en welke acties wij als school ondernemen.
Wat is er gebeurd?
Er heeft grensoverschrijdend gedrag plaatsgevonden door twee leerlingen bij één andere leerling. De
schoolleiding neemt dit hoog op. We hebben de politie ingeschakeld en de betrokken jongeren zijn
geschorst.
Welke stappen hebben wij ondernomen?
Dit is in alle klassen met de leerlingen besproken. Wij hebben uitgelegd dat wij dit soort gedrag niet
accepteren bij ons op school. En wij hebben leerlingen verteld dat zij het altijd bij een docent, mentor
of schoolleiding moeten melden als zij weten dat dit soort gedrag plaatsvindt. We hebben benadrukt
dat ze daarmee geen klikspaan zijn. We hebben aan al onze leerlingen gevraagd om de leerling die dit
is overkomen met rust te laten.
We betreuren het dat deze gebeurtenis op onze school heeft plaatsgevonden. We gaan actief
stappen zetten om de veiligheid in school te vergroten. Hiervoor gaan wij ons veiligheidsbeleid tegen
het licht houden. Waar nodig zullen wij ons beleid en de bijbehorende protocollen aanscherpen. Wij
houden u hiervan via….op de hoogte.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met
één van de ondergetekenden. We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Directie [en/of bestuur, bevoegd gezag]
En contactgegevens

Behorend bij Infoblad Communicatie met ouders over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
Bron: Stichting School & Veiligheid - www.schoolenveiligheid.nl

Voorbeeldbrieven in geval van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen

Voorbeeldbrief aan ouders in geval van verspreiding van seksueel
getint foto- of filmmateriaal van een leerling
Betreft: verspreiding foto/film

Geachte ouders/verzorgers,
Misschien heeft u via uw zoon of dochter al vernomen dat zich een vervelend incident heeft
voorgedaan op onze school. Via deze brief informeren wij u over wat er gebeurd is, en welke acties
wij als school ondernemen.
Wat is er gebeurd?
Van een van onze leerlingen is een seksueel getinte foto/film verspreidt via sociale media. Dit is
uiteraard erg vervelend voor de betrokken leerling en zijn/haar ouders.
Welke stappen hebben wij ondernomen?
In de mentorlessen besteden wij op dit moment aandacht aan mediawijsheid en (cyber)pesten. Wij
hebben leerlingen verteld dat het bij wet verboden is om dit soort materiaal te verspreiden.
Daarnaast hebben wij nogmaals aandacht besteed aan de omgangsregels op onze school: respectvol
en verantwoordelijk met elkaar omgaan en elkaars privacy respecteren
In het belang van alle betrokkenen en de sfeer op school, zetten we ons in om deze zaak met de
uiterste zorgvuldigheid voor alle betrokkenen op te lossen. Indien daartoe aanleiding is, zult u verder
geïnformeerd worden.
Wat kunt u doen?
In deze situatie is rust voor iedereen heel belangrijk. Wij verzoeken u om met uw kind te praten over
het belang van het respecteren van privacy. Het is erg belangrijk dat niemand deze foto nog verder
verspreid. We hebben in samenspraak met de ouders van de betrokken leerling de politie
ingeschakeld. Die doet verder onderzoek.
Mocht u naar aanleiding van dit incident vragen hebben en/of graag informatie met ons willen delen,
dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Directie [en/of bestuur, bevoegd gezag]
En contactgegevens

Behorend bij Infoblad Communicatie met ouders over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
Bron: Stichting School & Veiligheid - www.schoolenveiligheid.nl

Voorbeeldbrieven in geval van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen

Voorbeelduitnodiging voor een ouderavond in geval van seksueel
grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen
Geachte ouders/verzorgers,

Hierbij nodig ik u uit voor een informatiebijeenkomst op onze school. Deze bijeenkomst is op
[DATUM / TIJD / evt. locatie].
Onderwerp en doel
Onlangs heeft er een incident plaatsgevonden rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wij
hebben u hier op [DATUM] via een [brief / e-mail / …] over geïnformeerd. Het doel van deze
bijeenkomst is: … [zie infoblad op www.schoolenveiligheid.nl]. Wij kunnen ons voorstellen dat u
vragen heeft. Daarvoor is uiteraard voldoende tijd ingeruimd tijdens deze bijeenkomst.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde informatie krijgt. Als u niet wilt of kunt komen maar
wel vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met [mentor / locatiedirecteur / …].

Met vriendelijke groet,

Directie [en/of bestuur, bevoegd gezag]
En contactgegevens

Behorend bij Infoblad Communicatie met ouders over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
Bron: Stichting School & Veiligheid - www.schoolenveiligheid.nl

Voorbeeldbrieven in geval van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen

Voorbeelduitnodiging voor een ouderavond
Speciale ouderavond op (datum, tijdstip, locatie)
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groep van (naar leerkracht)

Beste ouders/verzorgers,
Wij nodigen u uit voor een speciale ouderavond om u te informeren over het volgende.
Het lijkt dat op onze school sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een
volwassene jegens éen of meer leerlingen.
Wij willen u informeren over de maatregelen die de school tot nu toe getroffen heeft om het
grensoverschrijdende gedrag onmiddellijk te stoppen en de veiligheid van alle kinderen te
garanderen. Wij willen u op deze avond ook handreikingen geven over hoe u uw kind thuis kunt
begeleiden.
Tijdens de avond zijn behalve het bestuur, de directeur, enkele teamleden en onze externe
vertrouwenspersoon ook vertegenwoordigers aanwezig van (hulpverlening, politie, experts, etc)
Naast onze informatie is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop kunt u ook
persoonlijk de aanwezige vertegenwoordigers van school, bestuur en instanties aanspreken.
Wij rekenen op uw komst op (datum). Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, laat ons dan
even weten.

Met vriendelijke groet,

Directie [en/of bestuur, bevoegd gezag]
En contactgegevens

Een oproep tot terughoudendheid kunt u als volgt formuleren:
Voor alle betrokkenen – kinderen, ouders, het schoolteam, de schoolleiding en het bestuur- is dit een
moeilijke periode. Wij verzoeken een ieder in deze gevoelige zaak om terughoudend en zorgvuldig te
communiceren. Zodra wij meer duidelijkheid krijgen over het vervolg, stellen wij u daarvan in kennis.

Behorend bij Infoblad Communicatie met ouders over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
Bron: Stichting School & Veiligheid - www.schoolenveiligheid.nl

Voorbeeldbrieven in geval van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen

Voorbeeldbrief aan ouders voor verwijzing naar hulpinstanties
(kan ook als bijlage aan voorgaande brieven worden toegevoegd)
Geachte ouders/verzorgers,
Wij kunnen ons voorstellen dat het prettig is om in deze periode extra ondersteuning te krijgen voor
uzelf of uw kind. Misschien heeft u ook nog vragen waar wij als school geen antwoord op hebben,
bijvoorbeeld over het gedrag of ontwikkeling van uw kind. In die gevallen kunt u contact opnemen
met een van de volgende instanties:

Jeugdgezondheidszorg, GGD; tel. ...
Voor vragen en twijfels over de ontwikkeling van uw kind kunt u contact opnemen met de
jeugdarts/sociaal verpleegkundige van de school. Deze persoon is werkzaam bij de GGD. Met
hem/haar kunt u overleggen of verdere hulp nodig is. De GGD is op werkdagen geopend van … tot ….

Bestaand netwerk van lokale professionals (zoals het wijkteam)
Voor ...
Tel: …
Dagelijks bereikbaar van … tot …
Buiten deze tijden is de 24 uursdienst altijd bereikbaar; tel. ...

Maatschappelijk Werk, tel: ...
Spreekuur van … tot …
Deze instelling biedt hulp bij veel verschillende sociaal maatschappelijke problemen. Ook kunt u hier
terecht als u of uw kind klachten heeft op het psychosociale vlak. Buiten kantoortijden is het
Maatschappelijke Werk bereikbaar via hun Crisisdienst: tel. ...

Uiteraard kunt u ook overleggen met uw huisarts.

Met vriendelijke groet,

Directie [en/of bestuur, bevoegd gezag]
En contactgegevens
Behorend bij Infoblad Communicatie met ouders over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
Bron: Stichting School & Veiligheid - www.schoolenveiligheid.nl

