
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op Guido VMBO vinden wij het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt. Daarom is in september 2020 

een team gevormd dat zich focust op de veiligheid en gezondheid binnen de school. 

Ook is onze  school aangesloten bij het concept ‘Gezonde School’, dat door de overheid is opgezet. 

In samenwerking met de GGD werken wij aan de hand van verschillende thema’s aan een veilige en 

gezonde school. 

Het eerste thema waar wij mee aan de slag gaan is Relaties en Seksualiteit. Dit thema 

implementeren wij in de school door ons te focussen op vier pijlers; educatie, signalering, beleid en 

schoolomgeving. In deze folder lichten we deze pijlers toe.

\

Educatie > Be-Loved: seksuele vorming voor christelijk VO

Op school gaan wij de komende jaren werken met de methode Be-Loved. Hier hebben wij voor 

gekozen om onze leerlingen één doorlopende leerlijn te geven op het gebied van 

seksuele vorming. De methode sluit aan op onze visie en houdt rekening met onze 

christelijke geloofsovertuiging. De leerlingen zullen een escaperoom doen over ‘sexting’ 

waarin zij leren wat zij kunnen doen als zij er mee in aanraking komen. 

Link naar informatie over de methode: www.wiseducatie.nl/be-loved 

Signalering > Sexting en vlaggensysteem

Momenteel vindt de signalering van grensoverschrijdend gedrag plaats via de bekende zorgroute, 

ondersteunend wordt er in het schooljaar 2022-2023 een vlaggensysteem geïntroduceerd. 

Het doel van het vlaggensysteem is om seksualiteit, wensen, grenzen, criteria en gradaties van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag beter bespreekbaar te maken. 

Meer informatie en uitleg over het vlaggensysteem is te vinden op pagina 18 in het beleidsplan. Om 

‘sexting’ op tijd te signaleren en aan te pakken is er een protocol opgesteld omtrent sexting. Meer 

informatie hierover is te vinden op pagina 68 van het beleidsplan. 

Beleid

Informatie en uitwerkingen omtrent het thema Relaties en Seksualiteit zijn gebundeld in het 

beleidsplan. 
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Schoolomgeving - Vertrouwenspersoon op school

Op school hebben wij een vertrouwenspersoon. Dit is mevrouw, Inge 

Margo de Bart. Bij haar kunnen ouders en leerlingen terecht met vragen of 

verhalen die zij willen delen. Ook met vragen rondom Relaties & Seksualiteit 

kunnen leerlingen terecht bij de vertrouwenspersoon.   

Mail: idebart@guido.nl.

Groei en ontwikkeling van pubers
Klik hier voor de website www.ouders.nl met meer informatie over dit 
onderwerp. 

 
Seksuele ontwikkeling pubers
Klik hier voor de link naar de website opvoedinformatie.nl voor informatie 
over de seksuele ontwikkeling pubers.

Advies bij sprake van sexting
Klik hier voor helpwanted.nl, voor advies wanneer er sprake van sexting.

Relaties en seksualiteit onder jongeren 
Klik hier voor voorlichting over relaties en seksualiteit onder jongeren.

Gezonde School
Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een 
gezonde leefstijl binnen verschillende thema’s. Klik hier voor meer informatie 
over de Gezonde School.

Vlaggensysteem
Met het vlaggensysteem kan seksueel gedrag geduid worden: is het gedrag 
gezond of grensoverschrijdend? Klik hier of hier voor meer informatie over 
het vlaggensysteem.

HANDIGE LINKS

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar: relatiesenseksualiteit@guido.nl

https://guido.nl/wp-content/uploads/2022/02/Beleid-RS-Versie-3.0-liggende-bijlage.pdf
https://guido.nl/wp-content/uploads/2022/02/Beleid-RS-Versie-3.0-liggende-bijlage.pdf
https://www.ouders.nl/puber/groei-en-ontwikkeling
https://www.opvoeden.nl/seksuele-ontwikkeling-584/ 
https://www.helpwanted.nl/ 
https://www.qpido.nl/ 
https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-relaties-en-seksualiteit
https://www.sensoa.be/
https://vlaggensysteem.nl/

