Externe (hulp-)lijnen
seksueel misbruik of seksuele intimidatie, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering, geweld en
pesten
Bij vragen of klachten over ongewenst gedrag (seksueel misbruik en seksuele intimidatie, psychisch en fysiek
geweld, discriminatie en radicalisering, geweld en pesten) op school kan de leerling zich naast de schoolleiding
of de vertrouwenspersoon ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Tijdens kantooruren bereikbaar op
0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).
Bovendien kunt u terecht op de site van de Stichting School & Veiligheid: www.schoolenveiligheid.nl
Tel.: 030 - 2856616 of via helpdesk@schoolenveiligheid.nl
geweld en pesten
Het Pius X College beschikt over een Pestprotocol dat deel uitmaakt van het Leerlingenstatuut (zie onze
website www.piusx.nl).
Leerlingen kunnen iedere schooldag van 13.00-15.00 uur terecht bij de hulplijn van www.pestweb.nl
Het telefoonnummer is 0800-28 28 280 (gratis vanaf een vast toestel). Vanaf je mobiel: 0900-28 28 280 (niet
gratis).E-mail: pestweb@schoolenveiligheid.nl
kindertelefoon
De Kindertelefoon is 365 dagen per jaar tussen 11.00 en 21.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0800 – 0432
(gratis). Ook via de chatbox op de site is de kindertelefoon bereikbaar.
Kinderen met allerlei problemen kunnen bij de Kindertelefoon terecht. Ook vragen over cyberpesten kunnen
hier gesteld worden. Indien gewenst, anoniem.
website: www.kindertelefoon.nl
helpwanted.nl
Helpwanted.nl is een website voor kinderen, jongeren, ouders en docenten die informatie willen of melding
willen doen van seksueel misbruik via internet. Helpwanted.nl is een onderdeel van het Meldpunt Kinderporno
op internet.
De hulp is bedoeld voor jongeren die te maken hebben (gehad) met online seksueel misbruik, bijvoorbeeld
wanneer je online bent lastig gevallen, je via internet door een loverboy benaderd bent, er een naaktfoto van
jou online staat of een chatgesprek uit de hand is gelopen. Ook opvoeders en docenten die advies willen,
kunnen bij Helpwanted terecht.
Chatten kan via de site www.helpwanted.nl van maandag t/m vrijdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Je kunt
ook het formulier op de site invullen.
vragen van ouders over onderwijs
Ouders met vragen over het onderwijs kunnen terecht bij de landelijke organisatie Ouders & Onderwijs via
www.oudersonderwijs.nl of bellen met 0800-5010.
0800-5010 is op schooldagen gratis bereikbaar van 10.00 uur tot 15.00 uur.
mediaopvoeding
Voor vragen over het gebruik van sociale media, smartphones en gaming door uw kind kunt u terecht op de
site www.mediaopvoeding.nl
onderwijsinspectie
De publieksinformatie van de Inspectie is te vinden via www.onderwijsinspectie.nl. Voor vragen is de Inspectie
bereikbaar via telefoonnummer 1400 (op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur).
leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar van de gemeente Almelo is telefonisch bereikbaar via 0546-54 11 11 of per mail op
gemeente@almelo.nl.
Die van de gemeente Rijssen-Holten via telefoonnummer 0548-854 854 of via e-mail op gemeente@rijssenholten.nl.

