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WAT DOE JE ALS
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t1aar wanneer gaat gedrag te ver?
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Wanr.ieer grijp je als leerkracht in?

· Het zijn vragen waar veel scholen én hun medewerkers mee worstelen,
1
zo blijkt uit onderzoek van de Limburgse GGD'en.
Daarom nu een handleiding, training, website en speciaal adviesteam. ,. :
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www.over-de-grens.nl

IN DE HANDLEIDING EN OP DE WEBSITE VIND JE INFORMATIE OVER:
• een gezonde seksuele ontwikkeling
• seksueel grensoverschrijdend gedrag
• wat wel en wat niet te doen bij een incident
• wat school kan doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen
• het ondersteuningsaanbod van de GGD

ADVIES EN/OF ONDERSTEUNING NODIG?
Neem contact op met de jeugdverpleegkundige van je school: Zij helpt je verder
en schakelt zo nodig het Adviesteam Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag in.
Is de jeugdverpleegkundige niet bereikbaar? Neem dan contact op met:
• GGD Zuid Limburg: de JGZ-unit waar de school deel van uitmaakt [contactgegevens op www.over-de-grens.nl] of het secretariaat JGZ, T 046 850 66 44
• GGD Limburg-Noord: de dagverpleegkundige, T 088 119 11 11

CONTACTGEGEVENS JEUGDVERPLEEGKUNDIGE GGD
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TRAININGEN
De module Over de grens? maakt met ingang van het schooljaar 2016-2017
deel uit van de trainingen Sekswijzer (GGD Zuid Limburg) en Lentekriebels
(GGD Limburg-Noord) (duur circa 3 uur).
Je kunt ook een losse module Over de grens? volgen (duur circa 1 uur).
Aanmelden of meer weten?
Stuur een mail naar over-de-grens@ggdzl.nl, bel T 045 850 66 09 of kijk op:
www.over-de-grens.nl.
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