
‘Mijn ouders 
gaan scheiden.‘

‘Ik geloof dat 
ik verliefd ben op 

mijn beste vriendin, 
maar mijn ouders 

accepteren 
dit niet.‘

‘Ik voel me soms 
zo angstig dat ik 
niet kan leren.‘

Wil je ergens
over praten?

‘Ik kan me niet meer 
concentreren door het 

gedoe thuis.‘

‘Mijn ex-vriendje 
valt me lastig.‘

‘Mijn vriendin 
wordt gepest.‘

‘Mijn beste vriend
 is overleden.‘



Soms zit je niet zo lekker in je vel, om wat voor reden dan ook.
Denk dan niet te snel: ach, zo erg is het niet. Praat erover. Dat
kan met mensen in je eigen omgeving, zoals je ouders, familie,
vrienden of vriendinnen. Maar misschien vind je het fijner om
met iemand op school te praten. Zoals je mentor, je schoolleider
of de vertrouwenspersonen.

Zij kunnen ook - maar alleen als je dat wilt - de hulp inroepen 
van de leerlingbegeleiders of schoolmaatschappelijk werkster. 

Waarom zou je met iemand op school praten?
• zij zijn er voor jou
• zij nemen je serieus
• zij luisteren naar je
• zij helpen je zoeken naar een oplossing
• zij geven informatie over hulpverlening

Natuurlijk gaan zij zorgvuldig en vertrouwelijk met je verhaal om.
Dus: blijf er niet in je eentje mee worstelen, maar praat erover.

Hulp binnen school
Je mentor of de schoolleider kun je bellen op (030) 603 66 04. 
Stuur je liever een mailtje? De e-mailadressen van mentoren en
schoolleiders staan in het overzicht personalia dat ouders per
e-mail aan het begin van het schooljaar ontvangen.

Bij deze vertrouwenspersonen kun je terecht:

Mw. Nicole Groen MA SEN 
kamer BR 2.21
n.groen@cals.nl
Aanwezig op ma, di, do en vr

Mw. E. Küppers 
kamer BRO.25
e.kueppers@cals.nl
Aanwezig op: ma, wo, do en vr

Dhr. J. Mans
C-vleugel beneden
 j.mans@cals.nl
 Aanwezig op ma, di, wo en do

Hulp buiten school
• www.kindertelefoon.nl,13-18 jaar, chatten kan via de site, 

of bel met 0800-0432 (gratis), iedere dag van 11 tot 21 uur.  
• www.pestweb.nl als je problemen hebt met pesten.
• www.troostvoortranen.nl voor jongeren met een groot verlies.
• www.deluisterlijn.nl als je met iemand wilt praten.
• www.mentaalvitaal.nl/voor-jongeren als je depressieve klachten 

hebt. 
• www.villapinedo.nl de plek voor kinderen met gescheiden 

ouders.
• www.mindkorrelatie.nl voor vragen over alle denkbare 

onderwerpen op het terrein van zorg en welzijn.
• www.jongemantelzorgers.nl als een van je ouders ziek is.
• www.sense.info als je vragen hebt over seks.
• www.meldknop.nl als je iets vervelends meemaakt op internet.
• www.113.nl zelfmoordpreventie, heb je nu hulp nodig of wil 
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Je staat niet alleen! 

je een dierbare die het zwaar heeft helpen.


