
                                                                                                                                  
 

 
In samenwerking met de school van uw kind organiseert GGD Hollands Midden binnenkort 

het webinar Relaties & Seksualiteit. 
 

Klik hier om een introductievideo voor dit webinar te bekijken.  

 
Dus wilt u weten waarom relaties en seksualiteit op de school besproken gaat worden en hoe dit eruit gaat 
zien? Welke lessen de kinderen krijgen over dit thema? Wat u thuis kunt bespreken met uw kind? En wilt u 
alles weten over de relationele en seksuele ontwikkeling van uw eigen kind? 
 
Het webinar zal in het teken staan van deze vragen en is speciaal voor jullie georganiseerd. We verwachten 
jullie dan ook allemaal bij het webinar. Een webinar is een online interactieve bijeenkomst; u kunt deze dus 
gewoon vanuit huis bijwonen! 
 
 

Het webinar staat gepland op maandag 26 april 2021. U kunt zich aanmelden via de link hieronder. 
 

WEBINAR: Maandag 26 april 2021, van 19.30 uur – 20.30 uur 
Aanmelden voor dit webinar kan hier:  

https://www.bigmarker.com/ggd-hollands-midden/Ouderavond-Relaties-en-Seksualiteit-I-26-april-

basisonderwijs 

 
Wanneer u tijdens het webinar een vraag stelt in de chat dan is de naam zichtbaar waarmee u zich heeft 
opgegeven. Wanneer u liever op anonieme basis wilt deelnemen dan is dit ook mogelijk; u kunt zich dan 

opgeven voor het webinar met enkel uw initialen. 
 
Sociale veiligheid 
Wij vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat en zich daar op zijn gemak voelt. Om dit 
gevoel van sociale veiligheid te creëren werken we graag samen met u als ouder/opvoeder. Door 
gezamenlijk dezelfde normen en omgangsregels uit te stralen, zorgen we samen voor een sociaal veilige 
omgeving voor onze kinderen.  
 
Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp ‘relaties en seksualiteit’.  Onze school vindt het 
belangrijk dat kinderen actief leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op een manier die bij hun 
leeftijd en belevingswereld past. Daarom zal de school gebruik gaan maken een lespakket welke aansluit bij 
de relationele en seksuele ontwikkeling.  
 

De inhoud van het webinar  
We willen u  bij dit onderwerp betrekken door u uit te nodigen voor dit 
webinar. De avond wordt verzorgd door een adviseur 
gezondheidsbevordering van GGD Hollands Midden.  
We gaan er een interactieve avond van maken waarin ruimte en tijd is voor 
vragen en eigen ervaringen. Onderwerpen die aan bod komen zijn de 
lichamelijke & seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar, 
landelijke cijfers en tips voor ouders over wat zij thuis kunnen doen. Ook 
zal toegelicht worden op wat voor manier het thema zal terugkomen in alle 
groepen.  
 
 

Wij willen zo veel mogelijk ouders informeren over het thema ‘relaties en seksualiteit’ op school en hopen  
u dan ook te zien op het webinar! Meld u dus snel aan via één van de links.  
 
Tot dan! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Directie en leerkrachten 
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