
Top 5 extra tips voor een nóg succesvollere GSA

Kom regelmatig bij elkaar als GSA. Eén keer in de twee weken bijvoor-
beeld en bespreek naast de dagelijkse dingen ook komende acties en de 
doelen die je voor jezelf hebt gesteld.

Zorg ervoor dat je medeleerlingen weten dat je bestaat en dat je bereik-
baar bent. Hang dus de posters op en vermeldt je GSA e-mailadres, ga de 
klassen langs en laat weten waar en wanneer jullie elkaar ontmoeten. 

Wees altijd op zoek naar nieuwe leden en support. Hoe meer leden en sup-
port, hoe sterker de GSA. Zorg ervoor dat elk GSA-lid iets kan doen wat 
voor deze persoon nuttig en waardevol is. Zorg voor acties die inspireren 
en mensen gelukkig maken. 

Ontwikkel en organiseer je eigen acties naast dat je meedoet aan de lande-
lijke acties als Coming-Outdag, Paarse Vrijdag, Valentijnsdag en Interna-
tional Day of Silence. Wees creatief! Kijk op gsanetwerk.nl voor inspiratie.

Heb heel veel plezier met je GSA, en laat je niet kisten door negatieve op-
merkingen, bureaucratische obstakels of zompig cynisme. Laat zien dat 
het leven veel beter is als iedereen zich veilig kan voelen, elkaar kan ver-
trouwen en in vrijheid zichzelf kan zijn. Wees de verandering die je wenst.



Wij, leerlingen van 

naam school:

te 

plaats:

willen een veilige sfeer voor iedereen bij ons op school. Of je nu homo, het-
ero, lesbienne, pan, bi, transgender, cisgender, fluïde, queer, gay, aseksueel, 
aromantisch, non-binary, in dubio of een intersekse-persoon bent.

Daarom beloof ik:

• IEDEREEN MET RESPECT TE BEHANDELEN ONGEACHT 
 HUN GELOOF, LEVENSOVERTUIGING, RAS, GESLACHT, 
 SEKSUELE ORIËNTATIE OF GENDERIDENTITEIT
• OP TE KOMEN VOOR ALLE GENDERS EN SEKUELE 
 ORIËNTATIES
• NIET MET WOORDEN ALS HOMO TE SCHELDEN
• DE GSA TE ONDERSTEUNEN

naam:  e-mailadres:



Wij, leerlingen van 

naam school:

te 

plaats:

hebben besloten een GSA op te richten. Wij willen een veilige sfeer voor 
iedereen bij ons op school. Of je nu homo, hetero, lesbienne, pan, bi, trans-
gender, cisgender, fluïde, queer, gay, aseksueel, aromantisch, non-binary, in 
dubio of een intersekse-persoon bent.

Sommige leerlingen hebben te maken met pesten, uitsluiting, en in sommige 
gevallen zelfs met geweld. Bovendien durven veel leerlingen niet open te zijn 
over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Wij vinden dat iedereen op 
onze school mag zijn wie hij of zij is.

Onze GSA wil ervoor zorgen dat op onze school iedereen zich veilig kan voelen 
en zichzelf kan zijn. Daarom roepen wij iedereen op deze school op om ons te 
steunen. Leerlingen, docenten en schoolbestuur.

Door ondertekening van dit manifest belooft het schoolbestuur van:

naam school:

• ZICH IN TE ZETTEN TEGEN DISCRIMINATIE, PESTEN, 
 UITSLUITING EN GEWELD
• TE ZORGEN VOOR EEN VEILIGE OMGEVING VOOR 
 ALLE LEERLINGEN
• AANDACHT TE HEBBEN VOOR DE VEILIGHEID VAN 
 ALLE GENDERS EN SEKSUELE ORIËNTATIES
• DE GSA TE ONDERSTEUNEN

Namens de GSA

handtekening vertegenwoordiger GSA:

Namens de school

functie: 

handtekening vertegenwoordiger schoolbestuur: 

Getekend op 

datum:


