Er heerst een veilige sfeer
waarmee je inspeelt op de
ontwikkeling van jouw
leerling.

WAT IS EEN
GEZONDE

SCHOOL?

De Gezonde School-aanpak
helpt jou planmatig en
structureel te werken aan
gezondheid en een gezonde
leefstijl van jouw leerlingen.

Jouw school verbindt
leerlingen, medewerkers
en ouders door een
gezonde levensstijl te
stimuleren.

Jong gezonde keuzes
leren maken heeft een
positieve invloed op de
toekomst van jouw
leerling.

Stap 1

WAT MOET JIJ
ALS SCHOOL
DOEN?

Overtuig jouw collega’s om
jullie in te schrijven voor de
stimuleringsregeling
Relaties & Seksualiteit van
de Gezonde School.

Stap 4

Inschrijven stimuleringsregeling:
Tussen 5-10-2020 en 16-11-2020
Website: www.degezondeschool.nl

Je mag meedoen – Gefeliciteerd!

Stap 2

Stap 3

Wijs een Gezonde School
coördinator aan. Iemand
die motiveert, coördineert
en het aanspreekspunt is
voor de Gezonde School
op jouw school.

Onderteken en stuur op:
‘The letter of commitment’
Naar: suus@dance4life.com
Deadline: 09-09-2020

Stap 5

Neem contact op met:
suus@dance4life.com
Samen regelen wij alles.

Stap 6

Je mag niet meedoen – Jammer!
Schrijf je in voor de volgende
ronde.
Neem contact op met:
suus@dance4life.com
Samen regelen wij alles.
.

Geld inzetbaar voor
programma’s binnen het
thema relaties &
seksualiteit.

WAT LEVERT
HET JOUW
SCHOOL OP?

Betere leerprestaties van
jouw leerlingen.

Jong gezonde keuzes
leren maken heeft een
positieve invloed op de
toekomst van jouw
leerling.

WAT LEVERT
HET JOUW
LEERLINGEN
OP?

Jouw school mag aan de slag
met een erkend programma
(Schools4Life).

Jouw school verbindt
leerlingen. medewerkers en
ouders door een gezonde
levensstijl te stimuleren.

Verdieping op het gebied
van (seksuele) wensen en
grenzen vanuit de gastles
van Schools4Life.

Leerlingen die gezonde keuzes maken, zitten vaak
lekkerder in hun vel. Wat bijdraagt aan betere
schoolprestaties en het terugdringen van
voortijdig school verlaten.

Het kunnen signaleren en
weten hoe te reageren op
gezondsheidsproblemen van
jouw leerling.

WAT LEVERT
HET JOUW
DOCENTEN OP?

De gezondheid van
medewerkers wordt vergroot
en onderlinge
samenwerkingen worden
gestimuleerd.

.

Lesgeven vraagt minder
energie door een
gezonder schoolklimaat.

Er heerst een veilige sfeer waarmee je
inspeelt op de ontwikkeling van jouw
leerling.

Schools4Life krijgt
financiële steun vanuit
jouw school.

WAT LEVERT
HET
SCHOOLS4LIFE
OP?

Leren aandacht te besteden
en het laagdrempelig maken
van het voeren van
gesprekken over relaties &
seksualiteit.

De toekomst van
Schools4Life wordt
gegarandeerd.

Schools4Life Is bij jou op school welkom en
maakt impact met het lesprogramma.

