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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Het Schoter 
 

 

          

Datum:   28 oktober 2022 

Kenmerk: 22230093/KST 

Betreft:  Uitnodiging ouderavond LHBTQ 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op het Schoter is een GSA (Gender and Sexuality Aliance). Dit is een groep die maandelijks 

bij elkaar komt en waar thema’s behandeld worden op het gebied van LHBTQ. Alle 

leerlingen en leraren zijn welkom bij deze bijeenkomsten. Je mag iedere keer komen en je 

mag één keer komen uit nieuwsgierigheid. Je hoeft je niet op te geven en je hoeft je niet af te 

melden. De Schoter GSA wil een plek zijn waar je open en zonder gêne vragen kunt stellen 

en kunt vertellen wie je bent en hoe je voelt dat je bent. 

 

“Mijn dochter kleed zich opvallend. Zij zegt dat dat queer is. Hoe kan ik haar begrijpen?” 

 

Met de Schoter GSA organiseren wij ook Paarse Vrijdag, een acceptatie-dag waar de hele 

school aan meedoet. Op deze dag kun je laten zien dat je accepteert dat iedereen mag zijn 

wie hij/zij/hen is door iets paars te dragen. Vanuit de GSA wordt ook gestimuleerd dat er in 

de lessen aandacht wordt besteed aan deze acceptatie. 

 

“Mijn zoon trok altijd al meer met meisjes op dan met jongens. Laatst vroeg ik hem of hij wel 

eens verliefd is. Hij ontweek mijn vraag. Het zou kunnen dat hij op jongens valt. Hoe kan ik 

hem helpen?”  

 

De Schoter GSA wordt geleid door docenten. Dit doen wij om de veiligheid en de continuïteit 

te bewaken. Voor de inhoud kunnen leerlingen veel bijdragen. De GSA-docenten krijgen wel 

eens vragen van ouders hoe zij hun kind kunnen begrijpen en helpen. Een gesprek kan 

soms meer inzicht geven. Een puber gedraagt zich vaak op school heel anders dan thuis. 

Deze twee beelden kunnen al veel zeggen. Ook een ontmoeting tussen ouders onderling 

kan waardevol zijn. Daarom organiseren wij een ouderavond LHBTQ. 

 

“Wij hebben onze dochter een mooie naam gegeven. Zij wil zelf graag anders genoemd 

worden en ook liever hij/hem. Hoe weet ik of het een fase is of dat dit een diep verlangen is?” 

 

Wij nodigen alle ouders uit die mee willen praten over vragen met betrekking tot LHBTQ bij 

hun kinderen. Deze ouderavond is op woensdag 9 november 2022 van 20:00 tot 21:30 uur in 

de aula van Het Schoter. Iedereen is welkom, dus niet per sé alleen degenen die denken (of 

weten) dat hun kind onderdeel is van de LGBTQ community.  
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Programma: 

19:45 – inloop 

20:00 – Inleiding  

20:20 – In groepjes ervaringen en twijfels uitwisselen  

20:50 – wissel van tafel 

21:10 – terug in de kring en hoogtepunten uit de gesprekken delen 

21:30 – einde 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Mirjam Snieder,  

Nigel Hoffman,  

Julia van den Heuvel,  

Ben Sliggers,  

Bas Koster en  

Lodewijk de Ruiter 

Docentleden van de Schoter GSA 

 

 

 


