
 

Visie en beleid – Gezonde School 
 
Op 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 en Seksualiteit het eerste thema dat wij oppakken op 
onze weg naar een Gezonde School.  

Relaties en seksualiteit 

Visie/ missie 
Op Plein Joure geven wij les aan jongeren tussen de twaalf en zestien jaar uit Joure en 
omstreken. Deze jongeren komen in de puberteit en dat is een hele mooie en spannende 
fase van hun leven waarin ze zich ontwikkelen tot volwassene. Tegelijkertijd is het ook een 
fase die soms veel onzekerheid met zich mee kan brengen. Lichamelijk verandert er van 
alles, sommige leerlingen worden ongesteld, anderen krijgen de ‘baard in de keel’. Maar ook 
geestelijk verandert er veel. Emoties kunnen erg wisselen, er worden nieuwe vrienden 
gemaakt en veel leerlingen worden voor het eerst verliefd. In de puberteit ga je op zoek naar 
je grenzen en eigen identiteit. We zien het als onze verantwoordelijkheid om leerlingen hierin 
te begeleiden, door ze te helpen een positieve kijk op de eigen seksualiteit te ontwikkelen. 
Hieronder verstaan we o.a. om op het gebied van seksualiteit weloverwogen keuzes te 
kunnen maken, wensen en grenzen te uiten en om verantwoordelijkheid te nemen voor je 
eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Dit sluit heel mooi aan op meerdere pijlers van onze 
identiteit: Plein Joure is: 
- een school waar iedereen zichzelf kan en durft te zijn en niemand wordt buitengesloten.   
- een school waar leerlingen en personeel zorg dragen voor elkaars welbevinden. 
- een school waar respect is voor verschillende levensovertuigingen  

 
Het is ons streven dat jongeren onze school verlaten als zelfstandige en zelfbewuste 
mensen die verstandige keuzes kunnen maken op het gebeid van relaties en seksualiteit.  
 

Beleid 
Om de visie om te zetten in beleid is er een doorlopende leerlijn aangeschaft. We werken 
met de erkende methode Lang Leve de Liefde in zowel de onderbouw als de bovenbouw. Dit 
wordt structureel aangevuld met de Lovebuzz. Afhankelijk van wensen en behoeftes zijn er 
andere materialen beschikbaar. Jaarlijks wordt gekeken of er ontwikkelingen zijn op het 
gebied van lesmateriaal dat gebruikt kan worden op het gebied van relationele en seksuele 
vorming. Aanvullend op deze lesonderdelen die vastliggen in het curriculum, is er de 
mogelijkheid om gastlessen in te zetten. 
Schoolbreed staat Paarse Vrijdag op de planning. Dit is een dag waarop jongeren door het 
dragen van paars op school hun solidariteit kunnen tonen met lhbt+’ers. Voor elk leerjaar 
wordt voor die dag een lesactiviteit georganiseerd.  
 
Om te voorkomen dat leerlingen in onveilige situaties terechtkomen en met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen, wordt de fysieke en sociale veiligheid 
periodiek geëvalueerd. Er zijn gedragsregels opgesteld op het gebied van relaties en 
seksualiteit. Deze zijn gepubliceerd op de website.  
 
Docenten hebben de mogelijkheid om scholing te volgen, bijvoorbeeld over gespreksvoering 
of signalering.   
 
School ziet de relationele en seksuele vorming van leerlingen als gezamenlijke taak van 
ouders en school. School doet haar best om ouders te informeren voorafgaande aan 
(les)activiteiten om zo de betrokkenheid te verhogen.  


