Koersplan
relatie & seksualiteit

Inleiding
Wij willen kinderen een positieve kijk geven op seksualiteit, weerbaar maken en waarden en
normen bijbrengen, zodat zij nu en later verantwoorde keuzes maken rondom relatie en
seksualiteit. Op deze manier wordt er met relationele en seksuele vorming de basis voor een
gezonde seksuele ontwikkeling van de leerlingen gelegd, zodat ze:
 Respect hebben voor zichzelf en anderen
 Zich bewust zijn van eigen en andermans gevoelens, wensen opvattingen en mogelijkheden
 Steeds betere beslissingen kunnen nemen op het gebied van relaties en seksualiteit (seksuele
weerbaarheid)
 Zich bewust zijn van de seksuele diversiteit en daar respectvol mee omgaan
Educatie
Er wordt ieder schooljaar aandacht besteed aan het lespakket ‘kriebels in je buik’. Dit
lespakket is bedoeld om kinderen te ondersteunen bij hun relationele en seksuele
ontwikkeling, op een manier die past bij hun leeftijd.
Dit betekent concreet:
 De hele school neemt elk jaar deel aan de week van de lentekriebels
 Tijdens de week van de lentekriebels worden de volgende thema’s behandeld:
Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
Voortplanting en gezinsvorming
Sociale en emotionele ontwikkeling
Seksuele weerbaarheid
 In pionier 7 & 8 worden er, naast de week van de lentekriebels, iedere periode van 8 weken een les
gegeven uit het lespakket, aansluitend bij de belevingswereld op dat moment. Aangevuld met
lessen vanuit de methode Faqta ‘de bloemetjes en de bijtjes’.
Fysieke & sociale omgeving
 we houden toezicht op leerlingen vanuit het perspectief ‘voorkomen van
grensoverschrijdende situaties’. Onze toiletgroepen zijn benaderbaar vanuit de
klaslokalen.
 We hebben ten allen tijden, toezicht op het schoolpleinen en dakterras wanneer
leerlingen er onder schooltijd gebruik van maken.
 We begeleiden leerlingen bij het gebruik van internet vanuit de methode Faqta.
 Er wordt toegezien op de naleving van gedragsregels rondom relaties en seksuele
omgang in en om de school
 Ouders worden middels de schoolgids geïnformeerd over de rol van de school bij lessen
over relaties en seksuele vorming.
 Op school doen wij tweejaarlijks onderzoek naar de veiligheid op de school d.m.v het
afnemen van Eigenwijz.
 De school heeft een contactpersoon waar leerlingen terecht kunnen als er sprake is van
intimidatie, homonegatief gedrag, loverboy problematiek en dergelijke.

Signaleren
Ouders hebben samen met leerkrachten de taak om tijdig ongewenst (seksueel) gedrag te
signaleren. Dit is een onderdeel van het educatieve partnerschap.
Beleid
Het is belangrijk dat wij als school onze visie en beleid ten aanzien van relaties en seksuele
vorming delen met ouders. Dat draagt bij aan een veilig schoolklimaat, waarin kinderen zich
op en veilige en gezonde manier (seksueel) ontwikkelen.
Daarnaast faciliteert de school deskundigheidsbevordering van leerkrachten op het terrein
van relaties en seksuele vorming van leerlingen, middels de scholing vanuit de GGD.
De school beschikt over een gedragsprotocol.

