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Op weg naar een Gezonde School
Bij Plein Joure vinden we het belangrijk dat leerlingen lekker in hun vel zitten. Want als je lekker 

in je vel zit leer en werk je beter. Lekker in je vel zitten gaat natuurlijk over gezond leven, maar 

ook over andere dingen. Dat je bijvoorbeeld mag zijn wie je bent. Daarom is het thema relaties & 

seksualiteit het eerste thema dat wij oppakken op onze weg naar een Gezonde School. Hoe we dat 

doen, staat in deze flyer. Het is de bedoeling dat we thema’s als voeding en beweging de komende 

schooljaren hieraan toevoegen.

Relaties & seksualiteit: een belangrijk thema om het 
met elkaar over te hebben. Wij vinden het belangrijk 
dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste 
individuen die ook op dit terrein verstandige keuzes 
maken. We kiezen daarom voor een brede invalshoek. 
Naast het biologische aspect zetten we juist ook in op 
de relationele en sociale kant van dit thema. Dat doen 
we in de lessen, maar ook op andere momenten. 

Alle leerjaren
Bij Plein Joure hebben we in alle leerjaren aandacht 
voor Paarse Vrijdag. En ook in de school kijken we 
kritisch hoe we zaken geregeld hebben. Zo hebben we 
inmiddels genderneutrale toiletten. 

Klas 1
In klas 1 spelen we tijdens de lessen burgerschap 
Lovebuzz. Dit is een interactief spel over liefde en 
relaties. De aanpak helpt om gevoelige thema’s 
bespreekbaar te maken. Klas 1 krijgt bovendien vanaf 
schooljaar 2022-2023 een gastles over sexting en 
grooming.

Klas 2
In klas 2 gaan we tijdens de lessen natuur en 
gezondheid aan de slag met het lesprogramma Lang 
Leve de Liefde. Via opdrachten leren leerlingen van 
alles over relaties, seksualiteit en seksuele diversiteit. 
Leerlingen uit klas 2 krijgen bovendien een gastles van 
Fier over seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Klas 3
Lang Leve de Liefde krijgt in klas 3 een vervolg met 
het lesprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor de 
bovenbouw. Dat doen we tijdens de lessen burgerschap. 
Op deze manier ontstaat een doorgaande leerlijn. 
Leerlingen uit klas 3 wonen bovendien een educatieve 
voorstelling bij van Theater Smoar. 

Voor ouders
Omdat we het thema relaties & seksualiteit heel 
belangrijk vinden, organiseren we in oktober ook een 
speciale ouderavond voor ouders en verzorgers (in 
samenwerking met de GGD).

Voor medewerkers
Voor medewerkers is er extra scholing rondom dit 
thema. Dit plannen we in oktober. 

Agenda 2022
• Mei:  Gastlessen van Fier (klas 2)
• 16 juni:  Theatervoorstelling Sex(y)Thing van  

  Theater Smoar (klas 3 havo en vwo)
• 11 oktober:  Coming-Outdag
• 11 oktober:  Ouderavond
• 11 oktober:  Training docenten
• 9 december:  Paarse Vrijdag


