
Relaties en seksualiteit 
 
Wij, basisschool de Brêge, willen een school zijn die leerlingen een positieve kijk 
op relaties en seksualiteit geeft en kinderen weerbaar maakt. We willen de 
kinderen normen en waarden bijbrengen zodat ze (later) verantwoorde 
keuzes kunnen maken op het gebied van relaties en seksualiteit.  
 
Onder verantwoorde keuzes verstaan wij: 

• Veilig, eigen keuze  
• Rekening houden met grenzen van jezelf en een ander 
• Respect  
• Gelijkwaardigheid 
• Prettig en gewenst contact 
• Voorkomen van grensoverschrijding 

 

 

Op school is een gedragsprotocol aanwezig en er zijn algemene omgangsregels 
van kracht binnen de school. (Heb respect voor elkaar, het materiaal en de 
omgeving. Je gedraagt je zo dat een ander geen last van je heeft. Je 
behandelt de ander zoals jezelf behandelt wilt worden.) 
Als de kinderen het gewenste gedrag niet naleven, dan wordt er binnen het 
team besproken welke stappen er ondernomen worden. Als het gedrag nog 
niet verbeterd, dan wordt er met ouders gesproken.  
Op school is een vertrouwenspersoon aanwezig. Deze is bekend bij de 
kinderen. 
 
Elk jaar neemt de school deel aan de “week van de lentekriebels”. In deze 
week worden in elke groep lessen gegeven uit de methode “kriebels in je 
buik”. In deze lessen worden de volgende 4 thema’s besproken: 
 

• Lichamelijke ontwikkeling en 
zelfbeeld 

• Voortplanting en gezinsvorming 
• Sociale en emotionele ontwikkeling 
• Seksuele weerbaarheid 

 
 
 
 



In elke groep wordt aandacht besteed aan deze thema’s op het niveau van 
de groep.  
Deze lessen kunnen bijdragen aan een veilig schoolklimaat, waarin kinderen 
zich op een veilige en gezonde manier seksueel kunnen ontwikkelen. Verder 
draagt de school op deze manier bij aan het voorkomen van 
grensoverschrijdend gedrag. Dit past in binnen het kader van “gezonde 
school”. De GGD ondersteunt school hierin. Vanuit school is er een Gezonde 
School coördinator die verantwoordelijk is en het thema onder de aandacht 
brengt. Gedurende het schooljaar komen bepaalde items over seksualiteit en 
relaties ook wel eens spontaan ter sprake in een groep. Uiteraard wordt er 
dan ook aandacht aan besteed. We willen een open en ontspannen sfeer 
creëren rondom dit thema.  
Ouders worden op de hoogte gebracht middels de nieuwsbrief en een 
ouderavond (eens in de twee jaar) over dit thema. 
 
Een keer per twee jaar wordt er een enquête gehouden onder leerlingen om 
hun gevoel van veiligheid te peilen en risicogedrag op te sporen. 
 
Elk jaar voor de week van de Lentekriebels wordt het thema besproken 
binnen het team. Als we merken dat teamleden moeite of onzekerheden 
hebben rondom dit thema, dan is er de optie om ons te laten trainen door de 
GGD. Tevens is er een onlinetraning mogelijk. (E-learning seksuele vorming 
van de Rutgerstichting)  
 

 


