
Spc kleurt paars 

• Vraag vanuit zesdejaars … nood aan …

• Les(senreeks) uitgewerkt: 
• Alle klassen 1-6

• Min. 1 uur tijdens godsdienstles 

• Getuigenis Jill en Esmée voorgelezen (raakt !) (zie website)

• In oudere jaren meerdere lesuren 
• Derdejaars : coming-out/geaardheid/…

• Vierdejaars : verbaal geweld 

• Vijfde/zesdejaars : genderidentiteit 

• Link gelicht met organisatie ‘Paarse School’ : iedereen mag zijn wie hij is 
• Materiaal niet aangekocht, wel veel inhoudelijke en praktische steun gekregen ! 



• Een week lang : thema LGBTQ heel zichtbaar op school 
• Vlaggen van heel veel geaardheden 

• ‘tentoonstelling’ met infoposters maar ook met ‘kunst’posters rond het thema 

• Breiwerk rond schoolpoort en bomen op speelplaats

• Grote krijttekening op speelplaats 

• In regenboogkleuren/paars naar school 

• Raamschilderingen (in samenwerking met MijnLeuven) 

• Strijkparelfiguren in de bomen

• Graffiti borden op de speelplaats

• Sommige zaken zijn nog steeds zichtbaar op school (bv. Breiwerk, 
raamschilderingen, …) 



• Website gemaakt 
• Open brieven geschreven naar de stad en de school : (laten tekenen + overhandigd)

• Bedanken voor wat er al is 
• Vragen om blijvend aandacht te hebben + concrete suggesties 

• Getuigenissen verzamelen en delen 
• Enquête invullen over LGBTQ op school 
• Oproep om ‘zichtbaar’ te worden : Paarse badge 

• Ok om aangesproken te worden en je verhaal te delen 
• Of badge niet zichtbaar dragen maar je wel ‘kenbaar’ maken 

• Info doorgeven 
• Weblinks, organisatie, zelfgemaakte affiches, filmpjes, muzieknummers, … 

• Mail naar ouders gestuurd 
• Oproep om thuis het gesprek te voeren 

https://sint-pieterscollege.wixsite.com/spckleurtpaars


Huidig schooljaar

• Binnen Fairteam aparte groep LGBTQ
• Twee leerkrachten die opvolgen 
• Jaarwerking uitbouwen 

• Reeds gedaan : 
• Coming-outday

• Kort aandacht in elke godsdienstles (poging tot, collega afhankelijk) 
• Oproep hernieuwen voor paarse badge (nieuw voor eerstejaars) 

• Eerste samenkomst na school
• Kennismaken, kijken wat ambities zijn, …

• Whatsappgroep 
• Contact houden, afspreken, links doorsturen

• Jaarplan opstellen 



Mogelijk jaarplan 

• Website actueel houden (kerstvakantie) 
• Regelmatig informeel samenkomen 

• Gespreksthema’s 
• Eventueel spreker

• Lestips verzamelen voor verschillende vakken 
• Gesprek aangaan 

• Kijken wat er op school mogelijks kan veranderen of wenselijk zou zijn
• IDAHOT – noenfest voorbereiden (véél kleur, véél aandacht, verschillende 

lessen) 
• Mogelijk mini-LGBTQ-filmfestival op school 
• …. 


