
 

 

 

 

 

 

De tweede vrijdag van december, 10 december, is het weer Paarse 
Vrijdag. Daarom legt het GSA hier uit wat het GSA is en wat het doet. En 
wat Paarse Vrijdag is en waarvoor het bedoeld is. 

 

Wat is de GSA? 
De Gender and Sexuality Alliance, oftewel de GSA, is een organisatie 
die verlangt naar de acceptatie van verschillende soorten sekse, gender 
en seksuele oriëntaties op school maar ook buiten school. We zorgen 
ervoor dat iedereen zich comfortabel en veilig voelt op school met ieders 
seksueel georiënteerde voorkeuren. Heteroseksueel, biseksueel, 
homoseksueel, panseksueel of transseksueel, iedereen wordt 
geaccepteerd en gerespecteerd. Mocht je nog vragen hebben over de 
GSA, of iets met betrekking tot geaardheid of identiteit mag je altijd 
vragen stellen aan onze leden of aan de leidinggevende van de GSA, 
mevrouw Snoeck. 

 

 

Waarom de kleur paars? 
In de verschillende kleuren van de welbekende regenboog staat paars 
voor ‘’spirit’’, oftewel de geest van de mens. Paarse Vrijdag begon ooit 
als ‘’Spirit Day’’ in de Verenigde Staten, waar leerlingen en leraren iets 
paars aandeden om steun te betuigen aan de leden van de LHBTI 
gemeenschap. Later groeide dit uit tot Paarse Vrijdag. 

Het is daarom belangrijk voor leden van de LHBTI dat jullie paars 
dragen.  We hopen zo te zien dat mensen ons respecteren voor wie we 
zijn. Hiermee willen ook wij ook onze dankbaarheid uitdrukken, voor het 
feit dat we vrij zijn om van wie dan ook te houden en te zijn wie we willen 
zijn, maar ook willen we hierdoor aan jullie laten weten dat we dankbaar 
zijn voor jullie support en acceptatie. 

 



 

 

 

 

Doelen voor Paarse Vrijdag 
Er zijn eigenlijk meerdere doelen die we willen bereiken met Paarse 
Vrijdag. 

Ons belangrijkste doel is om steun te geven aan de leerlingen die zich 
onzeker voelen om wie of wat ze zijn. We willen de leerlingen laten 
weten dat we er voor jullie zijn en dat we er alles aan doen om jullie goed 
te laten voelen om wie jullie zijn. Ook hopen we dat de leerlingen 
onderling elkaar zullen steunen. 

Ook willen we met Paarse Vrijdag aantonen dat ook al de leraren, 
leidinggevenden en overige werknemers van het Reynaertcollege achter 
ons staan en ons steunen. 

We hopen natuurlijk ook nieuwe 
leden te werven voor de GSA. 
Mocht het je wat lijken om ons te 
helpen met de organisatie van 
Paarse Vrijdag? Aarzel dan zeker 
niet en meld je aan bij één van 
onze leden of mevrouw Snoeck. 

 

We hopen dat we jullie een duidelijker beeld hebben gegeven van wat 
Paarse Vrijdag inhoudt en wat wij, leden van de GSA, nu doen. We 
hopen jullie allen te zien op Vrijdag 10 december en vergeet niet je 
mooiste paarse trui, jurk of shirt uit de kast te trekken! 

 

-   Door leden van het GSA      - 

 


