Protocol Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in
verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat
ervaren als ongewenst en onplezierig. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel
opzettelijk als onopzettelijk zijn. Bij seksueel misbruik kan ook sprake zijn van ontucht,
aanranding of verkrachting; delicten die onder het wetboek van Strafrecht vallen.
Preventief
Het personeel onthoudt zich van seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen,
toespelingen en van een manier van aanspreken die door leerlingen en/of andere bij de
school betrokkenen als seksistisch kan worden ervaren. Het personeel ziet er op toe dat
bovenstaande niet gebezigd wordt tussen leerlingen onderling. Het personeel onthoudt
zich van seksistisch getinte gedragingen, of gedragingen die door de leerlingen en/of
andere bij de school betrokkenen als zodanig kunnen worden ervaren en ziet er tevens
op toe dat dergelijke gedragingen niet voorkomen tussen leerlingen onderling. Het
personeel draagt er zorg voor dat binnen de school geen seksueel getinte affiches,
tekeningen, artikelen, in bladen (o.a. schoolkrant) e.d. worden gebruikt of opgehangen
die kwetsend kunnen zijn voor een bepaalde sekse. Al het personeel heeft een
meldingsplicht: de plicht om een vermoeden van seksueel misbruik te melden bij het
bevoegd gezag.
Jongens en meisjes worden gescheiden bij het aan-, uit- en omkleden. De
(vak)leerkracht betreedt de kleedruimte uitsluitend na een duidelijk vooraf gegeven
teken. Dit is uiteraard van toepassing als de situatie het vereist dat mannelijke
begeleiding de ruimtes van de meisjes binnengaat en als vrouwelijke begeleiders de
ruimtes van de jongens binnengaan. Op deze manier wordt rekening gehouden met het
zich ontwikkelend schaamtegevoel bij jongens en meisjes. Jongens en meisjes maken
gebruik van gescheiden douches.
Wanneer eerste hulp wordt geboden waarbij een kind zich moet ontkleden, moet er naast
de hulpgevende een derde aanwezig zijn. De leerling mag zelf aangeven of dit een man
of een vrouw is. Indien er hulp geboden moet worden bij ongevallen, ziek worden/zijn of
anderszins, waarbij het schaamtegevoel van de kinderen een rol kan spelen, wordt de
uitdrukkelijke wens van het kind gerespecteerd.
Curatief
Bij (verbale) seksuele intimidatie van leerlingen onderling wordt de betreffende leerling
daarop aangesproken en wordt duidelijk gemaakt dat het gedrag niet getolereerd wordt.
Bij herhaling worden de ouders op de hoogte gebracht.
Bij ernstige (fysieke) seksuele intimidatie worden de ouders uitgenodigd voor een
gesprek met de directie. Indien dit noodzakelijk is, treedt het protocol schorsing en
verwijdering van leerlingen in werking. Er wordt aangifte gedaan bij de politie en er
worden hulpverleners ingeschakeld voor dader en slachtoffer.
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Bij een vermoeden van seksuele intimidatie, machtsmisbruik, mishandeling of misbruik
door een personeelslid wordt altijd de klachtenprocedure gevolgd die op bestuursniveau
is vastgesteld.
Daarnaast is het bestuur verplicht dit voorval te melden bij de vertrouwensinspecteur
van de Onderwijsinspectie. Na overleg tussen het bevoegd gezag en de
vertrouwensinspecteur worden de ouders op de hoogte gesteld. Het bestuur is verplicht
om aangifte te doen.
Bij vermoeden van misbruik in de thuissituatie wordt de IB-er ingelicht, deze neemt
contact op met schoolmaatschappelijk werk en indien nodig het meldpunt
kindermishandeling.
Te allen tijde wordt het bestuur ingelicht.
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