
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
de eerstejaars leerlingen 
 
 
 
Wormerveer, 12 juni 2019 
 
 
 
Betreft:  voorlichting COC 
Kenmerk: 1819-087-183 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 
 
Tijdens het schooljaar maken wij een aantal uitstapjes in het kader van 
burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief 
meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het is 
geen vak, maar een taak van de school. Scholen zijn wettelijk verplicht om deze taak uit te 
voeren. Bij burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding en de vaardigheden van de 
leerlingen. De school is hier een geschikte oefenplaats voor.  
Elk jaar komen voorlichters van het COC Amsterdam naar het opdc om voorlichting te geven 
met als doel acceptatie van (seksuele) diversiteit te kweken op school en daarbuiten. Zo 
dragen wij bij aan een veilig schoolklimaat voor iedereen. Door het volgen van een gastles 
van het COC werken wij aan het onderdeel identiteit van de burgerschapsvorming. 

De voorlichtingen worden in principe gegeven door een vrouw en een man, beiden 
ervaringsdeskundig. Ons uitgangspunt is dat zij met de leerlingen op hun niveau in gesprek 
gaan en geen "hoorcollege" geven. De les is interactief. Gedurende de hele les is het de 
bedoeling dat de leerlingen vragen kunnen stellen en dat er tussen de voorlichters en 
leerlingen, maar ook tussen de leerlingen onderling een gesprek plaatsvindt dat gestimuleerd 
wordt. Denk aan onderwerpen als pesten, seksualiteit, rolpatronen, religie, kinderen krijgen 
en opvoeden of coming out op school. Inzicht krijgen en handelen vanuit waarde en normen 
is een speerpunt in deze les.  

Programma COC:  
 
Maandag 17 juni 
1e en 2e uur: klas 1B 
3e en 4e uur: klas 1C 
 
Donderdag 20 juni 
1e en 2e uur: klas 1E 
3e en 4e uur: klas 1D 
 

• De gastlessen zijn tijdens de lesuren op school in het bijzijn van de mentor. 
• De leerlingen hebben deze dag les volgens rooster. De leerlingen hebben deze dag 

dus hun schoolspullen, tussendoortjes en lunch nodig. 
• Graag deze dag geen afspraken maken voor tandarts, dokter etc. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
Dhr. K. Korteweg 
coördinator leerjaar 1  


