
  Inspiratiegids voor scholieren 
 
 

Op 17 mei (Internationale Dag tegen Holebi- en 
Transfobie) vragen we aan alle scholieren van het 
middelbaar om een paars kledingstuk of paarse 
accenten te dragen. Op deze manier kunnen ze hun 
solidariteit tonen aan hun LBGT+ medeleerlingen.  
 
Daarnaast vragen we aan scholieren om op 17  
mei iets leuks te organiseren, met zoveel mogelijk 
mensen van hun school.  
 
Op de volgende pagina’s vind je tal van tips en 
suggesties om van de campagne Paars een 
fantastische en memorabele dag te maken.  
Creativiteit kent geen grenzen… doe iets zots, 
ongewoons, moois, unieks, speciaals, speels, …  
als het maar aansluit bij de campagne Paars. 
Belangrijk hierbij is dat je de directie tijdig op de 
hoogte brengt van jouw actie(s). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Inspiratiegids is gebaseerd op de tips die je kan terugvinden op www.gsanetwerk.nl.



 

Kleur de school paars: 
 
*Hang paarse ballonnen, slingers en vlaggetjes 
op aan de inkom, in de hal of in de refter. 
(Je kan ook zelf vlaggetjes/slingers maken). 
 
*Tentoonstelling; vraag aan je leerkracht 
P.O. of heel de klas een ‘paars kunstwerk’ mag 
maken met b.v. boetseerklei of papier-maché.  
Je kan daarbij apart werken of allemaal samen 
aan één geheel. Op 17 mei kan je een 
tentoonstelling maken, eventueel samen met  
nog andere klassen. 
 
*Maak zelf een spandoek en hang deze uit  
aan de inkom van de school. 
 
*Leg een paarse loper en nodig iedereen  
uit om hier met hun paarse outfit/accessoires 
te paraderen. Paarse lopers kan je gratis 
aanvragen via info@joen.be. 

 



 
 
 
 

*Ontwerp zelf posters en hang ze overal op. 
 
*Bedek alle ramen met doorzichtige paarse folie. 
 
*Gebruik stoepkrijt om paarse figuren te  
tekenen en teksten te schrijven, maar hou het 
wel respectvol. Je kan er ook een paars  
zebrapad mee maken. 
 
*Message Wall: kies ergens op school een  
goed zichtbare muur. Zorg voor een leuk 
thema of kies een stelling (‘Paars is nodig 
omdat …) en laat zoveel mogelijk  
schoolgenoten iets op een blaadje schrijven, 
dat je dan op de muur plakt. 



 
Tijdens een les: 
 
*Geef een spreekbeurt over seksuele en 
genderdiversiteit. 
 
*Neem de klas over! Vraag de toelating aan  
je leerkracht om de klas over te nemen en 
leidt een discussie over LGBT+ onderwerpen. 
 
*Organiseer een paarse quiz. 
  
*Paarse computer- en tv-schermen: maak op  
17 mei, met behulp van de systeem- 
beheerder, alle schermen in de school paars. 



 
 
  

Kleur jezelf in het paars: 
 
*Geen paarse kleren of accessoires?  Ga naar de 
kringloopwinkel of maak zelf een originele 
paarse outfit. 
 
*Paarse kousen of panty’s behoren ook tot  
de mogelijkheden. 
 
*In de supermarkt vind je paarse nagellak, 
lippenstift, oogschaduw, haarverfspray, etc. 
 
*Gebruik de schminkstick en de  
plaktatoeages die je in het campagnepakket 
terug kan vinden. 
 
*Draag de Paars-polsbandjes die op jouw school 
gratis worden verdeeld. 
 
*Plooi paarse lintjes en bevestig een  
veiligheidsspeldje in het midden.  Nodig iedereen 
die geen paarse kleren heeft, uit om een lintje te 
dragen. 

 



Tijdens de middagpauze: 
 

*Organiseer een paarse modeshow en hou een 
verkiezing van de best verklede persoon met 
paarse accenten. 
 
*Organiseer een petitie rond respect en laat 
zoveel mogelijk mensen van je school hem 
ondertekenen (eventueel in ruil voor een  
paars polsbandje). 
 
*Organiseer een ‘Free Purple Hugs’-actie. 
 
*Maak een filmpje of interview mensen over de 
‘paarse dag’ op jouw school. Maak foto’s en zet 
ze op Facebook. 
 
*Post-its plakken: schrijf mooie of  
bemoedigende teksten op post-its en plak ze 
doorheen heel de school. 
 
*Elke klas maakt een originele paarse klasfoto, 
waarbij alle foto’s worden opgehangen. 
 
*Organiseer een filmmoment met een LGBT+ 
thema. 



 
 
*Maak een toneelstuk en voer het op in de 
week van 17 mei. 
 
*Organiseer een paars feestje (met een DJ) 
in de pauze en gebruik zoveel mogelijk muziek 
van holebi- en transgenderzangers of muziek 
waarvan de thematiek over liefde of 
genderdiversiteit gaat. 
 
*Organiseer een picknick met thema:  
‘Love = Love’. 
 
*Organiseer een flashmob. 
 
*Paarse vulkaan: maak een vulkaan met  
papier-maché en gebruik een paarse rookbom  
om rook uit de top van de vulkaan te krijgen. 
 
*Organiseer een paarse markt met paars  
eten, kunstwerkjes, paarse haarbandjes, 
paars fruit, vriendschapsarmbandjes,….



 
 
 
 

‘Maak’ paars eten: 
 
*Paarse frietjes: maak paarse frietjes van  
paarse aardappelen. 
 
*Maak paarse suikerspinnen met een suiker- 
spinmachine, succes gegarandeerd! 
 
*Maak en verkoop tijdens de middagpauze  
paarse pannenkoeken (met bietensap en/of 
bosbessenconfituur), cake met paarse 
hagelslag, paarse smoothies, paarse 
waterijsjes, cocktails of limonade,…. 



Andere ideeën: 
 
*Betrek de media bij je schoolevent! Schrijf 
erover in de schoolkrant en in de lokale 
nieuwsbladen. Nodig de lokale media uit om  
je actie op school in the picture te zetten. 
 
*Maak een lijstje van leerkrachten die het  
aanspreekpunt willen zijn voor leerlingen die  
vragen hebben rond hun seksuele of 
genderidentiteit. Zorg ervoor dat iedereen op  
je school weet wie deze docenten  
zijn via mond-op-mond- reclame of vraag aan  
die leerkrachten om een duidelijk signaal te 
dragen (zoals een button, polsband,…). 
 
*Hou een regenboogweek en bespreek de 
betekenis van de kleuren in de regenboogvlag, 
waarbij iedereen dan op 17 mei de kleur  
paars draagt. 
 
*Zorg dat boeken, met verhalen over holebi’s  
of transgenders, goed vertegenwoordigd zijn in  
de schoolbibliotheek. Richt in de paarse week  
een speciale kast of plank hiervoor in. 



Slogans die je kan 
gebruiken: 
 
*Be brave, choose kindness 
 
*Liefde voor iedereen 
 
*Go purple 
 
*Kom op tegen pesten en onverdraagzaamheid 
 
*Love = love 
 
*Everyone is special 
 
*Proud to be myself 
 
*I’m against bullying 
 
*Gewoon jezelf kunnen zijn 
 
*You are not alone 
 
*Embrace diversity 



 
 
*Support LGBT+ rights 
 
*Love is a human right, not a 
heterosexual privilege 
 
*Power of purple 
 
*Stand together 
 
*Draag paars om te laten zien 
dat iedereen zichzelf mag zijn 
 
*In the same way that you 
don’t have to be an animal to 
support animal rights/ you  
don’t have to be gay to  
support gay rights 
 
*We’re all human 
 
*Be human, choose kindness 
 
*Be kind, for everyone you  
meet is fighting a battle (Plato) 
 
*…. 



Paars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.paars.today 


