Een Liefdesbrief voor jou
en je leerlingen!

Sense.info/
sexting

Sexting, wat is het
en wat kun je er
tegen doen.

Valentijnsdag komt eraan!
Normaal gesproken is dit goed te merken op de school. Een anonieme roos wordt
bezorgd, de school wordt versierd, er zijn lessen over liefde en seksualiteit of zelfs
een hele Maand van de Liefde. Dit jaar loopt het anders. Iedereen zit thuis achter
een beeldscherm.
Maar als je daar dan toch achter zit, hoe leuk is het dan te leren over liefde? Voor
leerlingen is er de Liefdesnieuwsbrief vol met betrouwbare informatie, video’s en

Iedereen is
anders.nl

Val je op jongens of
meisjes , of weet je
dit nog niet?

games. Informatie waar u met een gerust ❤ uw leerling haar/zijn gang kan laten
gaan. U hoeft er niets voor te doen, laat de leerling het lekker zelf uitzoeken
Het enige dat we vragen is de Liefdesnieuwsbrief naar de leerlingen te sturen. Het
is geschikt voor alle leerjaren en er is voor ieder wat wils.

En verder willen we
alle docenten een ❤
onder de riem steken
in deze tijd waar
alles anders is, maar:
de liefde blijft!
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Switchboard.nl

Hier kan je terecht
met al je vragen
over lhbti+. Je kan
ook chatten, bellen
of mailen.

Voor docenten die een uurtje over hebben en nieuwsgierig zijn naar” Leren
lesgeven over Liefde” zijn onderstaande links geselecteerd.
• Nieuw! Online workshop ‘Hoe geef je les met Lang Leve de Liefde?’ | Lang leve de liefde
• Lesgeven in de Liefde | Lang leve de liefde
• Gratis e-learning
• Gratis webinar op 10 februari van 15.00 tot 17.00 uur , meer info en aanmelden, zie : webinar

Liefde online
• Leerlingen zelfstandig een les laten volgen? kijk in de leerling-omgeving van op Lang Leve

de Liefd

“Advies en hulp”
Meer informatie/advies over de mogelijkheden bij het thema Relaties en
Seksualiteit op school? Mail naar gezondeschool@ggdhaaglanden.nl of kijk hier
voor PO en hier voor VO

Ondanks de coronamaatregelen biedt het JIP online voorlichtingen aan over
veilig vrijen en pikante foto.
• De voorlichtingen worden online live verzorgd door twee jongerenadviseurs

van het JIP.
• De voorlichtingen zijn geschikt voor leerlingen vanaf klas twee.
• De voorlichting veilig vrijen geeft de leerlingen informatie over anticonceptiemiddelen, soa’s

en omgaan met grenzen.
• De voorlichting pikante foto is gericht op veilig online en sexting.
• De voorlichtingen worden kosteloos aangeboden.

Interesse in een voorlichting? Neem dan contact op met het JIP info@jiphaaglanden.nl of bel
naar 070-205 35 00
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