
 

 

 

Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen uit klas 1 en klas 3, 
 
 
Putten, 19 februari 2018 
 
 
Betreft: Informatie-avond 6 maart 2018 m.b.t. ‘Be-loved’ en ‘Klassetaal’. 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Uw zoon / dochter zit in leerjaar 1 of 3. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun grenzen durven 
aangeven. Dit geldt zeker ook voor de grens op het gebied van seksualiteit. Om deze reden gebruiken 
we de lesmethode “Be-Loved”. 
 
Op het gebied van seksualiteit leven veel vragen bij de leerlingen en op Social Media hebben we te 
maken met allerlei misstanden. Wij vinden het daarom belangrijk om onze leerlingen zoveel mogelijk 

weerbaar te maken.  
 

Wij nodigen u als ouder / verzorger graag uit voor de informatie-avond op 6 maart a.s. 
Tijdens deze avond zal genoemde lesmethode nader worden toegelicht door de 
heer G. de Groot, mentor van klas 1T1 en docent van o.a. het vak godsdienst.  
 
Naast deze lesmethode zal op deze avond, tevens 

het onderwerp 'Klassetaal' worden toegelicht.  
Wij constateren dat er binnen de maatschappij, helaas 

naast bovengenoemde problemen, ook sprake is van 
'taalverruwing'. Het is belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van 

hun taalgebruik. 
 
Wij zien goede voorlichting als een eerste belangrijke stap en 
hebben de heer S. van der Kraan van 'Klassetaal' bereid gevonden 
om op deze avond voorlichting te geven over ‘het taalgebruik’ en in 
de tweede activiteitenweek (12-16 maart) hierover gastlessen te 
komen geven in het eerste en derde leerjaar.  
 
Om u te informeren over de inhoud van de lessen over bovengenoemde thema’s, organiseren wij 
daarom een informatieavond. Deze avond zullen mevrouw J. Roosendaal - Meerman, werkzaam bij 
‘Jeugdpunt Putten’ en mevrouw Van Dam, wijkagent, u informeren over de praktijk waar zij in hun 
werk als ‘jongerenwerker’ en ‘wijkagent’ mee te maken krijgen.  
 
Wij zien ernaar uit om u op dinsdag 6 maart te ontmoeten om vervolgens met elkaar in gesprek te 
gaan over deze belangrijke onderwerpen. De inloop is van 19.15 tot 19.30 uur. De avond begint om 
19.30 uur. 
 
Graag tot 6 maart in de aula van de school, Korenlaan 1 Putten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mevrouw G.H. van den Pol – Schipper, teamleider onderbouw 
De heer M. Adams, teamleider bovenbouw 
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