
Doe mee aan de Achterhoek Pride in juni! 
 
 
In juni is de eerste Achterhoek Pride! Hoe gaaf is dat! 
Een maand waarin we mensen samenbrengen en 
vieren hoe mooi, divers en kleurrijk de Achterhoek 
is! Een maand waarin we vieren dat iedereen erbij 
hoort ongeacht geslacht, gender, seksuele oriëntatie, 
religie en cultuur. En vooral dat je jezelf mag zijn en 
laten zien dat je TROTS bent IN onze mooie 
Achterhoek. De Achterhoek Pride is een initiatief van 
de klankbordgroep Regenbooggemeentes Oost Gelre 
en Winterswijk. 
 
 
Jezelf zijn 
Wij geloven dat als kinderen op jonge leeftijd leren dat “jezelf zijn” helemaal okee is, dat dat 
voor de rest van hun leven bij hun blijft. Misschien besteden jullie op school reeds aandacht 
aan Coming Out Day (11 oktober) of doen jullie aan Paarse Vrijdag (tweede vrijdag in 
december)? Wij hopen dat jullie ook mee willen doen aan de Achterhoek Pride! 
 
 
Voorbeelden om mee te doen 
Meedoen met de Acherhoek Pride kan al heel eenvoudig. Hieronder staan een paar 
voorbeelden: 
 
- Deel op 1 juni het beeldmerk ‘Trots in de Achterhoek’ op social media of website 
- Hang de Achterhoekse Regenboogvlag op in de maand juni. 
- Houd een gesprek met je collega’s of met ouders over de Achterhoek Pride: 

o Wat betekent de Pride voor jou? 
o Kan iedereen bij ons op school zichzelf zijn, zowel collega’s als kinderen? 

- Schrijf een stukje over de Achterhoek Pride in jullie nieuwsbrief of op social media. 
- Een groepsgesprek in de klas: wat is Pride? En wat doen wij er aan op school? 
- Een gastspreker uitnodigen om over het onderwerp te praten. 
- Kinderen een spreekbeurt laten geven over dit onderwerp. 
- Samen een regenboogknutselwerk maken met de klas. 
- Wandeling naar 1 van de Regenboogzebrapaden in onze gemeente. 
- Een muziekles over muziek uit de homo top 100: wat betekenen deze liedjes? 
- Een mindmap of tekening voor op de weektaak over de Achterhoek Pride. 
- Enzovoort. 
 
Natuurlijk denkt ook de werkgroep Achterhoek Pride graag mee over een invulling op jouw 
school! Neem contact met ons op voor meer informatie of om mee te denken. 
 
 
 



 
Deel jullie activiteit of ervaring 
We horen graag of jullie school mee doet met de Achterhoek Pride. Dit kunnen wij delen op 
onze website of social media. Op deze manier laten we met ons allen zien hoe belangrijk wij 
het thema “jezelf zijn” vinden, en dat we TROTS uitdragen dat je mag zijn wie je bent IN de 
Achterhoek! Delen kan ook via info@achterhoekpride.nl 
 
 
Meer weten? 
Kijk op de website van de Achterhoek Pride via www.achterhoekpride.nl of kijk eens op de 
website van School & veiligheid voor nog meer informatie over hoe je het onderwerp 
bespreekbaar kunt maken op jouw school en/of in de klas: 
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/seksuele-diversiteit-po/#over-seksuele-diversiteit 
 
 
Graag tot horens! 
 
Met kleurrijke groet, 
 
organisatie Achterhoek Pride 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

contactpersoon werkgroep onderwijs Achterhoek Pride:  
Michiel Wopereis, telefoon 06-12216867 of via e-mail info@achterhoekpride.nl 
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