
Wij zijn Anne, Michel en Wendy. Wij zijn de intern vertrouwenspersonen van het Willem Blaeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Laan           Michel Kwee   Wendy Oldenburg 

 

Wie zijn wij en wat doen wij? 

Een vertrouwenspersoon is iemand waar leerlingen, ouders en medewerkers van onze school terecht 

kunnen met klachten over (of het melden van) verschillende zaken waar zij last van hebben. En dit 

kan van alles zijn. (onderaan staat een rijtje met voorbeelden) Wij horen je aan en zullen je 

begeleiden en adviseren in hoe je dit kunt oplossen. Soms vertellen we je bij wie je terecht kunt voor 

die oplossing, soms zorgen we samen dat je tot een oplossing komt.  

 

De vertrouwenspersoon hanteert volledige vertrouwelijkheid in het gesprek, behalve als er sprake is 

van een ernstig strafbaar feit. Dan zal er melding gedaan moeten worden, dit gaat altijd in overleg 

met de melder/klager.  

 

Soorten meldingen 

Meldingen kunnen gaan over schoolorganisatie, onderwijskundige zaken, huiselijk 

geweld/kindermishandeling, ongewenst gedrag of persoonlijke problemen/problemen in de 

thuissituatie.  

Op scholen zullen de meeste meldingen gaan over ongewenst gedrag; hieronder valt pesten, 

discriminatie, agressie & geweld en seksuele intimidatie. Dit kan plaats vinden tussen elk persoon die 

verbonden is aan onze school, dus leerlingen, ouders, docenten, andere werknemers op school en/of 

leidinggevenden.  

Merk je dat een van bovenstaande dingen gebeurt bij een ander of gebeurt dit bij jou? Neem dan 

contact met ons op.   

 

In de praktijk blijkt dat veel leerlingen hun verhaal/vraag makkelijk bij hun mentor of een andere 

docent kwijt kunnen. Fijn dat er zoveel collega’s zijn waar leerlingen zich op hun gemak voelen. In 

veel gevallen is dit voldoende, soms wordt er doorverwezen naar bijvoorbeeld de anti-pest 

coördinator of naar ons. Een goed werkende route om te zorgen dat iedereen zich prettig blijft 

voelen bij ons op school.  

 

Contact opnemen 

Je kunt ons altijd mailen of aanspreken op school bij vragen of als je ergens mee zit. Je kunt ons vaak 

vinden in 334.  

Anne Laan: LAAN@willemblaeu.nl 

Michel Kwee: KWE@willemblaeu.nl 

Wendy Oldenburg : OLW@willemblaeu.nl 
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