Lang Leve de Liefde
Beste ouders,
Als school vinden wij het belangrijk om onze leerlingen goede informatie te geven over relaties en
seksualiteit. Daarom starten binnenkort alle leerlingen uit leerjaar 2 met lessen over relaties &
seksualiteit. Wij doen dat door middel van het lespakket ‘Lang Leve de Liefde’.
Lespakket
‘Lang Leve de Liefde’ is een lespakket over relaties en seksualiteit voor de tweede klas van het
voortgezet onderwijs. Met dit lespakket worden leerlingen ondersteund om een prettige, veilige en
gewenste seksuele ontwikkeling te doorlopen. Hiermee werken wij aan kennis, houding en
vaardigheden van leerlingen ten aanzien van relaties, grenzen en seksualiteit.
Als school voldoen wij zo aan de kerndoelen 34, 35 en 43 binnen het onderwijs. Deze gaan o.a. over
het belang van kennis over het lichaam en gezondheid, voor jezelf zorgen, veiligheid en respectvol
omgaan met seksualiteit en diversiteit binnen de samenleving.
Wilt u het lespakket inzien of bent u op zoek naar meer informatie, kijk dan op
www.langlevedeliefde.nl.
Thuis in gesprek
De lessen op school kunnen een mooie aanleiding zijn om thuis met uw zoon of dochter te praten
over relaties en seksualiteit. Denk bijvoorbeeld aan wensen en grenzen, de puberteit, verschillende
soorten relaties, sexting en veilig internetten. Tips om dit op een ontspannen manier te doen, vindt
u in de volgende folders: Praten met je kind over liefde en relaties, en Praten met je kind over
sexting & grooming.
In de klas leren jongeren van elkaar over de verschillende opvattingen rondom dit thema. Door zelf
thuis over dit onderwerp te beginnen, kunt u uw kind het gevoel geven dat hij/zij altijd bij u terecht
kan. Bovendien kunt u in een open gesprek uw normen en waarden met uw kind bespreken.
U bent welkom
Ik vertrouw er op u voldoende geïnformeerd te hebben over ‘Lang Leve de Liefde’.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen. Ook als u verder in gesprek wilt
over het thema relaties en seksualiteit of het lespakket, bent u van harte welkom!
Met vriendelijke groet,

