Uden, 1 april 2019

Project ‘Liefde en zo… doe je mee of zeg je nee?’
Beste ouders en/of verzorgers,
Via deze brief informeren we u over het project ‘Liefde en zo… doe je mee of zeg
je nee?’.
Dit project vindt plaats in trap 3 op donderdag 4 en vrijdag 5 april voor tweedejaars
leerlingen.
Wij vinden het belangrijk dat jongeren een open houding ontwikkelen met
betrekking tot liefde, relaties en seksualiteit.
Het bespreken van deze zaken binnen vaklessen is al jaren de gebruikelijke manier
waarop we aandacht aan deze onderwerpen schenken. Daarnaast trekken we tijdens
het project twee hele dagen uit om toe te komen aan de aspecten van liefde die
binnen de les moeilijker bespreekbaar zijn. Omdat liefde, relaties en seksualiteit heel
persoonlijke onderwerpen zijn willen we u laten weten wat er zoal besproken wordt.
Misschien kunt u er thuis nog eens op terug komen?
Na afloop van het project krijgen alle leerlingen het werkboek en de pubergids ‘wat
je als jongen/meisje wilt weten over de pubertijd’ mee naar huis. Dit werkboek en
deze pubergids mogen de leerlingen houden.
Alle leerlingen krijgen de volgende workshops aangeboden:
▪ Een interactieve theatervoorstelling genaamd ‘Let’s talk about’ van theatergroep
Mindmix. De voorstelling gaat over seksuele diversiteit. Daarna volgt een
nabespreking in kleine groepjes over de onderwerpen die tijdens de voorstelling
aan bod zijn gekomen.
▪

Een afwisselende workshop van Remedica over puberteit, lichamelijke
veranderingen, zelfbeeld, persoonlijke verzorging, ongesteldheid, media
invloeden, anticonceptie en soa’s.

▪

De film ‘Hartenstraat’ of ‘gewoon vrienden’ zal worden vertoond.

▪

Organisatie Dance4life biedt een gastles aan waarbij jongeren uit Indonesië
vertellen over hoe er in hun land wordt omgegaan met seksuele voorlichting en
seksueel geweld. Voor meer informatie over deze workshop verwijzen wij naar
de brief van Dance4life die ook via een mailalert is verzonden.

▪

Door jongerenwerkers van Stichting Compass worden twee workshop gegeven.
Bij de eerste workshop krijgen de leerlingen eerst te zien hoe ze een condoom
om een banaan moeten doen, daarna gaan ze zelf oefenen… Hilariteit ten top
natuurlijk! Daarna volgt een Kahoot quiz met allerlei vragen die gaan over
seksualiteit, soa’s, anticonceptie, enz.
De tweede workshop is een discussieworkshop waarbij jongens en meisjes apart
met één van de jongerenwerkers praten en discussiëren over onderwerpen die
met liefde, relaties en seksualiteit te maken hebben.

Dit project maakt al enkele jaren deel uit van het onderwijsprogramma .De ervaring
leert dat dit project een waardevolle aanvulling is op dit programma.
Mocht u suggesties of vragen hebben dan kunt u contact opnemen met iemand van
de afdeling of de projectcoördinator.
Met vriendelijke groet,
Dirk van der Leest / Marjolein Veraa (afdeling BK/KT onderbouw)
Robin Hakkenbroek / Jean-Louis van der Veen (afdeling TH onderbouw)
Sjoerd Janssen, projectcoördinator

