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Voorwoord
Onze school heeft een sterke band met de liefde. Op onze school kun je jezelf
zijn, word je verliefd, kun je groeien, mag je fouten maken, word je gezien, en
voel je je veilig. Dit zijn voor ons hele belangrijke waarden, die we, net als
goed onderwijs, dagelijks proberen uit te dragen. Op sommige momenten in
het jaar staan we extra stil bij de liefde en zorgen we ervoor dat iedereen zich
extra bewust is van alles wat daarbij komt kijken. We hebben op 14 februari
samen met de leerlingen een prachtig programma samengesteld over de
liefde in alle vormen en hopen dat elke leerling zich in iet hiervan herkent, of
juist op onderzoek uit wil gaan.

Agenda
14 februari - Valentijnsdag

Vier de liefde op 14 februari!
Michel Zorge, rector Gymnasium Novum

Thema relaties en seksualiteit

Gezonde School

Leerlingen in het voortgezet onderwijs
Gezonde School is een
ontdekken van alles rond relaties en
initiatief van oa ministeries
seksualiteit. Hoe ze omgaan met
Volksgezondheid, Welzijn en
seksualiteit,
grenzen,
seksuele
Sport en OCW, Onderwijs,
diversiteit en genderdiversiteit is
Cultuur en Wetenschappen.
bepalend voor hun eigen vorming én
Gezonde School is een
voor die van hun schoolgenoten – en
programma dat scholen helpt
daarmee voor het schoolklimaat. Voor
om te werken aan een
een veilig schoolklimaat en een
gezonde leefstijl. Volgens een
gezonde
ontwikkeling
van
alle
stappenplan wordt gewerkt
leerlingen is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan relaties en aan verschillende thema's,
seksualiteit.
met inzet van een Gezonde
School-coördinator binnen de
Gymnasium Novum heeft het certificaat ‘Gezonde School’ gekregen op het school en een externe
thema ‘relaties en seksualiteit’. Dat betekent dat we op het Novum op een adviseur van de GGD.
structurele manier goed omgaan met dit thema: in ons programma, binnen
het zorgteam, in ons schoolplan, binnen de schoolomgeving. Hiermee geven
we invulling aan het door de overheid geformuleerde kerndoel 43 voor het
voortgezet onderwijs.

De visie Gymnasium Novum op ‘relaties en seksualiteit’
‘We willen een school zijn die leerlingen een positieve kijk op seksualiteit
geeft, weerbaar maakt en waarden en normen bijbrengt, zodat zij (later)
verantwoorde keuzes maken in relaties en seksualiteit.’
Onder ‘verantwoord’ verstaan wij:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

veilig
rekening houden met grenzen van de ander
eigen keuze in vrijheid
respect
gelijkwaardigheid
prettig en gewenst contact
voorkomen van grensoverschrijding.

Naast relaties en seksualiteit
kent de gezonde school meer
gezondheidsthema’s:
Welbevinden, Bewegen en
sport, Milieu en
duurzaamheid, Voeding, etc.
We willen ook op andere
thema’s gecertificeerd
worden.

Relaties en Seksualiteit in ons onderwijs
Naast de theoretische, biologische achtergrond krijgen alle leerlingen van de tweede klas in de biologieles
voorlichting over SOA’s, doen ze allemaal het condoom practicum en worden andere voorbehoedsmiddelen
besproken. Ook wordt gesproken over relaties en seks en wat deze met elkaar te maken hebben. In de derde
klas wordt er in de mentorlessen de lesmethode ‘Lang Leve de Liefde’ gebruikt. Leerlingen werken aan een
prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Niet alleen kennis maar ook aan de houding en
vaardigheden van leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit komen aan bod. In klas 4 organiseren we
een Novumdag met de stichting seksmatters, met onderwerpen als seksualiteit, mannelijkheid, vrouwelijkheid
en identiteit. Dit gaat over het bespreekbaar maken van meningen, waarden, beeldvorming en ideeën die te
maken hebben met seksualiteit. Dit zonder hierbij normen op te leggen maar met een open blik.

Novum GSA
Gymnasium Novum heeft een actieve GSA. Ruim 70
leerlingen maken zich met onze Gender & Sexuality
Alliance sterk voor een voor iedereen veilige
omgeving op school. Onze GSA is lid van het GSA
netwerk dat wordt gesteund door COC Nederland.
Het uitgangspunt is dat iedereen de vrijheid moeten
hebben om te zijn wie ze zijn. De GSA organiseert
allerlei activiteiten op school waaronder, Coming out
dag, Paarse Vrijdag en allerlei activiteiten op
Valentijnsdag. In december 2021 zijn we met de GSA
naar Amsterdam geweest, naar het Rijksmuseum en
een wandeling langs plekken die een rol hebben in
de roze geschiedenis van Amsterdam.

Valentijnsdag 2022
Op maandag 14 februari start met Valentijnsdag de
‘Week van de Liefde’. Op het Novum organiseren we in
deze week allerlei activiteiten rond dit thema. De sectie
Nederlands heeft een gedichtenwedstrijd uitgeschreven.
Onze feestcommissie verkoopt rozen met een kaartje
waarop een boodschap geschreven kan worden. Er
worden condooms en spiekboekjes over seksualiteit
uitgedeeld. Deze zijn beschikbaar gesteld door de GGD
Haaglanden. Op Valentijnsdag wordt onze plaquette
‘Gezonde School’ onthuld door onze minister van
onderwijs Dennis Wiersma

Heel Novum bakt
Op Valentijnsdag organiseert de GSA ‘Heel Novum
bakt’. Een bakwedstrijd met als thema liefde. Er zijn
prijzen te winnen voor de mooiste en lekkerste
taarten. Na de prijsuitreiking in de eerste pauze
mogen de taarten mee naar de klas om daar
opgegeten te worden.

Dance4life
Dance4Life, onderdeel van Rutgers, kenniscentrum
seksualiteit, is een organisatie die zich inzet voor een
wereld waarin alle jongeren in staat zijn om gezonde
seksuele keuzes te maken, grenzen aan te geven en
nee - of juist ja! - te zeggen tegen seks. Een wereld
waar ze gezonde relaties kunnen ontwikkelen.
Dance4life stelt hun documentaire serie
‘Schaamteloos’ en podcastserie met jongeren
‘Sekspraat’ beschikbaar voor onze leerlingen.
Daarnaast zijn onze leerlingen uitgenodigd door
Dance4life om mee te denken hoe het aspect plezier
ook een rol kan spelen in het onderwijs over dit
thema.

E-book voor klas 5 en 6
Dance4life heeft onlangs een e-book gepubliceerd met voorlichting en tips over gezonde seks EN erotische
verhalen waarin deze boodschap wordt uitgedragen. Op advies van de ouderraad delen we de link naar het
e-book ook met jullie. Wellicht kan het een opening zijn voor een gesprek. Op 14 februari sturen we een mail
naar onze leerlingen in klas 5 en 6 waarin we ze de optie geven het boekje gratis te downloaden. Daarmee
leggen we de keuze om het te lezen bij de leerling.

Jongeren Advies Punt
Jongeren werker Maartje Drabbe van het Jongeren Advies
Punt Leidschendam-Voorburg gaat op Valentijnsdag met een
aantal leerlingen in gesprek over het onderwijs betreffende
het thema ‘relaties en seksualiteit’ op het Novum. Wat gaat er
goed? Welke aspecten missen ze?
Het Jongeren Advies Punt (JAP) is er voor alle jongeren 12-27
jaar in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Jongeren
kunnen bij het JAP terecht met vragen over bijvoorbeeld
school, wonen, relaties, seksualiteit, geloof en
schuldenproblematiek.

Tips voor ouders
Na de actualiteiten van afgelopen weken blijkt jammer genoeg weer hoe ontzettend belangrijk en nodig het is
om seksueel grensoverschrijdend gedrag en victim blaming te voorkomen. Ook u als ouder of verzorger kan
hierbij helpen. Op de site van Dance4life staan een aantal tips hoe u met uw kind over dit onderwerp kunt
praten.

