
PAARS coronaproof organiseren  
 
Coronatijden hebben ervoor gezorgd dat we onze campagne wat moesten aanpassen. Niet 
alleen onze Inspiratiebundel om activiteiten rond PAARS te organiseren werd herbekeken, 
ook het campagnemateriaal hebben we onder de loep gehouden. 
Dit jaar gaan de scholen normaal gezien open blijven en kan er best per school worden 
bekeken hoe de campagne PAARS wordt aangepakt. Belangrijk daarbij is om zoveel mogelijk 
in de klasbubbel te blijven.  
 
We geven hieronder enkele tips om zo coronaproof mogelijk te werken.  
 

• PAARS-polsbandjes 
-Laat de leerkrachten de PAARS-polsbandjes vanuit de lerarenkamer meenemen naar hun 
klas. 
-Verdeel de PAARS-polsbandjes in de klas; in de hogere jaren van het basisonderwijs kan dit 
best gebeuren door één leerling, om zoveel mogelijk fysiek contact en aanrakingen te 
vermijden. Laat deze leerling op voorhand goed de handen wassen of ontsmetten. Bij de 
leerlingen in de eerste graad kan de juf of meester de polsbandjes uitdelen, na de handen te 
hebben ontsmet of gewassen. 
 

• PAARS-kranten 
Elke leerkracht die interesse heeft in de PAARS-krant, kan een exemplaar vanuit het 
campagnepakket meenemen. De krant is vooral bedoeld om leerkrachten op een leuke 
manier te informeren over gender- en seksuele diversiteit. 
 

• Raamstiften 
- Met de twee raamstiften uit het campagnepakket kan je op de ruiten van de school 
inspirerende tekstjes schrijven of leuke tekeningen maken. Dat kan (bij voorkeur) ook al vóór 
17 mei. Denk er op tijd over na welke boodschappen je wil neerschrijven of welke 
tekeningen je wil maken op de ruiten. 
- Zorg ervoor dat de stiften beperkt worden doorgegeven en ontsmet de stiften bij iedere 
contactwissel. 
 

• Activiteit organiseren 
We hebben onze Inspiratiegids aangepast met tal van tips om leuke en interessante 
activiteiten rond PAARS coronaproof te organiseren. Elke school bekijkt in samenspraak met 
de directie wat haalbaar is en elke klas blijft zoveel mogelijk in de eigen klasbubbel. 
 

Succes! 
 

 
 




