
Beleidsplan gezonde school 

Thema certificaat Relaties en seksualiteit: een gezonde relationele en seksuele 

ontwikkeling van leerlingen. 

 
Educatie 

Dit thema komt structureel aan bod. Jaarlijks doen alle leerjaren mee aan de projectweek ‘De Week 

van de Lentekriebels’ en worden minimaal 5 lessen gegeven die gaan over lichamelijke ontwikkeling 

en zelfbeeld, voortplanting en gezinsvorming, sociale en emotionele ontwikkeling en seksuele 

weerbaarheid. 

Deze activiteiten zijn vastgelegd in dit beleidsplan, in de jaarplanning (jaarlijks in maart) en worden 

vermeld in de schoolgids. 

Onze medewerkers zijn geschoold om de lessen van de projectweek te kunnen geven en om 

grensoverschrijdend gedrag te signaleren. Ook op andere gebieden van relationele en seksuele 

vorming volgen medewerkers regelmatig bijscholing. Ouders worden geïnformeerd over het 

lesprogramma tijdens thema-avonden, in de schoolgids en via social schools. Vanuit het bestuur is er 

een protocol opgesteld m.b.t. grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen. 

Signaleren 

Onze leerlingen en medewerkers moeten zich veilig voelen op onze school. Jaarlijks wordt er een 

vragenlijst afgenomen bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 m.b.t. veiligheid en grensoverschrijdend 

gedrag. Signalen op het gebied van relaties en seksualiteit worden opgepikt en serieus genomen. 

Indien nodig worden deze besproken in het zorgteam van school. Leerlingen en ouders weten dat ze 

terecht kunnen bij onze vertrouwenspersonen voor vragen of hulp. De IB-er geeft leerlingen die dat 

nodig hebben extra ondersteuning of verwijst leerlingen met ouders door naar een externe instantie 

(GGD, schoolarts en JGZ). 

 

Schoolomgeving  

Er is een gedragscode opgesteld met vernieuwde gedragsregels voor personeel en leerlingen (o.a. 

‘Voor groot en klein zullen we respectvol en aardig zijn’). Hiermee wordt een (seksueel) veilige 

schoolomgeving nagestreefd. Er is voldoende toezicht op het schoolplein. Onze leerlingen mogen 

douchen, maar dat is niet verplicht. Er worden lessen mediawijsheid gegeven. Onze medewerkers 

geven zelf het goede voorbeeld. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van de 

gedragsregels. Ook ouders zijn op de hoogte van de schoolafspraken. 

Er is ook een gedragscode vastgesteld voor het personeel van Kempenkind ter preventie van 

ongewenst gedrag. Hierin worden naast algemene uitgangspunten zoals respect en zorg voor elkaar, 

voor verschillende schoolsituaties omschreven wat een leerkracht wel en niet mag doen. 

 

Beleid 

Visie: Wij willen een school zijn die kinderen een positieve kijk op seksualiteit geeft, weerbaar maakt 

en waarden en normen bijbrengt, zodat zij nu en later verantwoorde keuzes maken in relaties en 

seksualiteit (dus: veilig, rekening houden met grenzen van de ander, eigen keuze in vrijheid, respect, 

gelijkwaardigheid, prettig en gewenst contact, voorkomen van grensoverschrijding). 

Jaarlijks na de projectweek worden het project, het beleid en de schoolregels rond relaties en 

seksualiteit geëvalueerd. 
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