
 

Wat is ongewenst gedrag? 
 
Metameer is voor jou een veilige plek. Ongewenst gedrag hoort dan ook niet thuis op onze school. 
Toch kan er iets voorvallen dat je als ongewenst ervaart. Wat kun je dan doen? 
 
Wat is ongewenst gedrag? 
Ongewenst gedrag is gedrag waar je last van hebt. Sommige vormen van ongewenst gedrag zijn 
voor iedereen duidelijk: 

• Pesten 
• Dreigementen 
• Agressie of geweld (fysiek of psychisch) 
• Buitengesloten worden 
• Discriminatie of racisme 
• Ongewenste intimiteiten of seksueel getinte opmerkingen 

 
Andere vormen zijn meer verborgen, maar kunnen je plezier op school sterk verminderen. 
Je kunt dan denken aan: 

• Anderen maken vervelende opmerkingen over jou die telkens opnieuw worden gemaakt 
• Je krijgt bedreigende berichtjes via sociale media zoals WhatsApp, Instagram of Snapchat 
• Je spullen raken steeds kwijt 
• Je krijgt aandacht van een medewerker van de school op een manier waarbij je je niet 

prettig voelt 
 
Wat ongewenst is, bepaal je in eerste instantie zelf. Wat voor de één ongewenst is, hoeft dat voor 
een ander niet te zijn. 
 

 
 
Wat zou je kunnen doen? 
Vraag de ander of hij/zij ermee wil stoppen en leg duidelijk uit dat je er last van hebt. Soms helpt 
dat. Misschien had de ander niet door, dat zijn/haar opmerkingen of grapjes echt niet leuk zijn 
voor jou. Als dat niet helpt kun je iemand die je vertrouwt vragen om je te helpen. Dat kan een 
vriend of vriendin zijn, of je ouders, je mentor of een docent. Ook dat kan helpen. Vind je dat 
moeilijk? Dan kun je naar een vertrouwenspersoon gaan. 
 
Wat doet een vertrouwenspersoon? 
Een vertrouwenspersoon is iemand op school, die weet wat je nog meer kunt doen om het 
vervelende gedrag te stoppen. Hij of zij kan naar je luisteren, ook als het al gestopt is, maar je er 
nog steeds last van hebt. Samen zoeken jullie naar een oplossing die bij jou past. 



 

 
Wie zijn de vertrouwenspersonen op school? 
Er zijn in Stevensbeek en Boxmeer twee vertrouwenspersonen die je eerste aanspreekpunt zijn.  
Locatie Stevensbeek  Renske Breukelman  r.breukelman@metameer.nl 
    Steef Arts   s.arts@metameer.nl 
Locatie jenaplan Boxmeer  Monja Cox  m.cox@metameer.nl 

Imar Savelsbergh  i.savelsbergh@metameer.nl 
 
De vertrouwenspersoon kan je in contact brengen met de vertrouwenspersoon bij de vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Maar je mag ook zelf contact opnemen. 
 
Wat doet de vertrouwenspersoon van OMO? 
De vertrouwenspersoon is een deskundige van buiten de school. Op de eerste plaats luistert deze 
vertrouwenspersoon naar je. Hij of zij gaat zorgvuldig om met de dingen die je vertelt. De persoon 
helpt je met het zoeken naar een oplossing die bij jou past en waar jij je goed bij voelt. 
Het kan zijn dat jij of je ouders een klacht willen indienen. De vertrouwenspersoon legt uit hoe dat 
in zijn werk gaat en hoe je dat het beste kunt aanpakken. 
Je kunt een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. 
Telefoon: (013) 59 555 00 of e-mail: omo@omo.nl. 
 
Ook kun jij of je ouders met een klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld terecht bij Meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900 - 111 31 11. 
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren te bereiken. Je kunt dus wel degelijk iets doen 
tegen ongewenst gedrag!  
 

 
 
Klachtencommissie 
Metameer is aangesloten bij een klachtencommissie. Deze is bovenschools ingesteld door  
Ons Middelbaar Onderwijs. De regeling vind je via https://omo.klachtregeling.nl/. 
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