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Liefde, relaties en seksualiteit -inleiding
Seksualiteit is vaak een moeilijk onderwerp voor leerkrachten. De verantwoordelijkheid voor seksuele en
relationele vorming ligt niet alleen in de school. Wel kan de school daar een rol in spelen. De seksuele en
relationele vorming van kinderen is in de huidige maatschappij waarin kinderen veelvuldig worden
geconfronteerd met verschillende varianten van seksualiteit en van relaties in (sociale) media, op straat en
thuis wél een onderwerp dat in de school aan bod zou moeten komen.
Een kind voorlichten over seks, seksualiteit en relaties. Dat
zijn onderwerpen waar veel leerkrachten op de basisschool
en vooral ook ouders tegenop zien. Vaak heb je zelf in je
eigen jeugd nauwelijks voorlichting gehad en het blijft toch
een lastig onderwerp. Omdat het heel persoonlijk is.
Seksuele voorlichting is niet simpelweg het geven van
informatie over de bloemetjes en de bijtjes. Daarom gaat
het bij Levendig op school over liefde, relaties en
seksualiteit. Voorlichting over intimiteit, relaties en
seksualiteit is niet simpelweg een taak van de school.
Kinderen leren (als het goed is) van hun ouders al over
vertrouwen en intimiteit, wat houden van is. Het
zelfvertrouwen en het positief zelfbeeld van een kind is heel
belangrijk.

Van ouders en familieleden, van vriendjes en vriendinnetjes, op de televisie en de radio, in tijdschriften, op
school, overal kunnen kinderen in aanraking komen met verschillende ideeën over seksualiteit, relaties, hun
eigen lichaam en ervaringen opdoen. Het opdoen van die ervaringen is van belang, niet alleen voor de eigen
ontwikkeling van kinderen, maar ook voor omgang met andere kinderen en het gedrag van anderen.
Kinderen kunnen al vroeg beginnen met vragen over seksualiteit en relaties. Waar baby’s vandaan komen is
geen rare vraag voor kleuters. Een 8 jarige kan zich al afvragen waarom jongens en meisjes zo verschillend
zijn. En een 12 jarige kan al willen weten hoe dat nou gaat, dat tongzoenen of meer.
Een kind zal alleen die informatie onthouden waar het op dat moment aan toe is. Daarom moet ook op een
open manier omgegaan worden met seksuele en relationele vorming. Het kind moet zelf de mogelijkheid
hebben om juist te vragen over die zaken die het bezighoudt.
Scholen moeten zichzelf dus de vraag stellen waarom en hoe zij aandacht willen besteden aan de thema’s
seksualiteit en relaties. De manier waarop seksuele en relationele vorming in de school een plaats moet
krijgen is afhankelijk van:
- de visie van de school op het onderwijs
- de identiteit van de school
- onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten
- draagvlak bij ouders
Het materiaal op Levendig op school kan daarbij ondersteunen.

GROEP 5 EN 6
In groep 5 en 6 gaan de werelden van jongens en meisjes zich steeds sterker onderscheiden.
Vriendschappen tussen jongens en meisjes zijn meestal niet meer vanzelfsprekend. De eerste
verliefdheid en verkering kunnen op deze leeftijd beginnen. Ook bloot zijn en fysieke
aanraking voelt rond deze leeftijd niet meer (helemaal) gewoon. De lessen bieden de
leerlingen de kans om op een veilige, zorgvuldige manier te onderzoeken wat lichamelijkheid
en intimiteit voor hen betekent. Elke les gaat over een aspect dat hiermee samenhangt, zoals
sekse, liefde, naaktheid, (on)gewenste aanrakingen en lichamelijke autonomie.

Les 1 draait om de vragen: Wat maakt mij een jongen of een meisje? In hoeverre liggen
jongens- en meisjeskenmerken vast?
In les 2 onderzoeken de leerlingen of vriendschap met een jongen anders is dan met een
meisje, evenals verschillen tussen vriendschap en verliefdheid.
In les 3 horen de leerlingen het verhaal van Adam en Eva die zich plotseling schamen voor
hun naaktheid. Ze onderzoeken wanneer zij naakt zijn gepast of ongepast vinden, en
ontdekken dat de normen hierover niet vastliggen.
In les 4 komen allerlei aanrakingen aan de orde. De leerlingen ontdekken dat het per situatie
kan verschillen hoe je die ervaart.
In de laatste les ervaren de leerlingen hun lichamelijke autonomie. Ze verkennen hoe je op
een fijne manier de nabijheid van anderen kunt ervaren en tegelijk in contact kunt blijven
met je eigen gevoel.

Les 1 Ik ben een j/m
GROEP 5 & 6

NODIG
 geboortekaartje (van jezelf of van
een kind)
 pen en papier voor iedere leerling
 kopie van werkblad voor elk groepje

DOEL
De leerlingen onderzoeken in hoeverre jongens- en meisjeskenmerken vastliggen en bepalend zijn voor hun
identiteit
Begin
Als er een kind wordt geboren, is de eerste vraag meestal: Is het een jongen of een meisje? Vraag de
leerlingen: Waarom zou dat zo zijn?
Laat je eigen geboortekaartje zien of toon geboortekaartjes. Vraag de leerlingen:
- Kun je uit dit kaartje opmaken of er een jongen of een meisje is geboren? (Let op kleur, vormgeving,
naam kindje enzovoorts.)
- Kun je op jouw eigen geboortekaartje duidelijk zien dat je een jongen/meisje bent? Hoe dan?
- Hoe kunnen mensen nu zien of jij een jongen/meisje bent?
- Waarin merk je zelf dat je een jongen/meisje bent?
Kern
Geef iedere leerling een vel papier. Hierop geven zij individueel antwoord op de volgende vragen:
- Mijn hobby is …
- Mijn lievelingsmuziek is …
- Mijn favoriete tv programma is …
- Ik speel het liefst …
Verdeel de klas in kleine, gemengde groepjes van jongens én meisjes. Elk groepje krijgt een kopie van het
werkblad. Laat ze hun antwoorden bespreken: horen die typisch bij meisjes, bij jongens, of bij allebei? Als de
groepsleden het eens zijn, schrijven ze hun oordeel in de bijpassende kolom. Benadruk dat er geen goed of
fout is bij deze opdracht.
Inventariseer de antwoorden, en bespreek klassikaal:
- Wat valt op aan de antwoorden die nu in de ‘meisjeskolom’ en in de ‘jongenskolom’ staan?
- Kun je zeggen dat dit echte ‘meisjesdingen’ en ‘jongensdingen’ zijn?
- Wat vind je van een meisje dat alleen van jongensdingen houdt? (Noem voorbeelden uit de
jongenskolom). Wat vind je van een jongen die … (noem een voorbeeld uit de meisjeskolom) heel leuk
vindt?
- Is er iets wat je echt alleen bij een jongen/meisje vindt passen?
Hoe zou jij reageren als jouw beste vriend(in) dat juist heel leuk vindt?
Afronden
Vraag de leerlingen:
- Weet jij hoe je had geheten als je een jongen/meisje was geweest?
- Zou je leven anders zijn als je van het andere geslacht was? Hoe dan?
- Wat zou het voordeel zijn? Wat zou het nadeel zijn?
- Zou jij een ander iemand zijn als je een jongen/meisje was?
Laat de leerlingen een tekening maken van zichzelf in het andere geslacht. Vraag: Welke kleding zou je dan
dragen? Welke sieraden? Welke haardracht? Welke hobby’s zou je hebben?
Extra
- Laat de leerlingen een verhaal schrijven met als titel: De dag dat ik wakker werd als jongen/meisje. Ze
beschrijven een dag vanaf het moment dat ze wakker worden en ontdekken dat ze van geslacht zijn
veranderd. Welke verschillen komen ze (gedurende de dag) tegen en hoe reageren ze daarop? Laat
enkele leerlingen hun verhaal voorlezen.
© Levendig Uitgever 2016

Meisje/Jongen

Les 2 Vriendschap en verliefdheid
GROEP 5 & 6

NODIG
 kopie van werkblad voor iedere leerling
 gekleurd, stevig A5-vel voor iedere
leerling
 knutsel- en tekenmateriaal voor
valentijnskaart

DOEL
De leerlingen verkennen gevoelens en gedrag rond verliefdheid en vriendschap
Begin
Vertel dat dieren op een bijzondere manier laten zien dat ze een ander dier leuk vinden. Bij vogels
probeert het mannetje met zijn kleurrijke veren indruk te maken op het vrouwtje. Laat het filmpje zien op
en vraag: Hoe laat de mannetjesvogel weten dat hij het vrouwtje leuk vindt? (Huppelt om haar heen en
laat zijn mooie veren zien). Hoe is dat bij mensen? Zijn er overeenkomsten?
Kern
Laat de leerlingen opdracht 1 van het werkblad maken: elkaar in (veilige) tweetallen interviewen.
Voer daarna een kringgesprek over vriendschap en verliefdheid.
Opmerking: de manier waarop kinderen met dit onderwerp om gaan verschilt erg per klas en per individu.
Stem af op het niveau en de sfeer in de klas. Kies er eventueel voor om het kringgesprek alleen met de
jongens te voeren, terwijl de meisjes zelfstandig aan het werkblad werken – en daarna omgekeerd.
- Als je een meisje bent: is vriendschap met een jongen anders dan vriendschap met een meisje?
- Als je een jongen bent: is vriendschap met een meisje anders dan vriendschap met een jongen?
- Wat is het verschil tussen vriendschap en verliefdheid?
- Op wie kun je verliefd zijn? Kunnen jongens ook verliefd worden op jongens en meisjes op meisjes?
De leerlingen maken individueel opdracht 2 van het werkblad. Desgewenst bespreken de leerlingen de
opdracht in tweetallen na, samen met iemand bij wie ze zich veilig voelen.
Afronden
Vertel dat 14 februari Valentijnsdag is. Dit is de gedenkdag van de heilige Valentinus of Sint Valentijn. Volgens
de verhalen was hij een bisschop of een monnik. Jonge stelletjes kwamen bij hem om zich door hem te laten
trouwen. Hij gaf ze vaak een bloem mee uit de kloostertuin. Op Valentijnsdag geven mensen soms een bloem
of een kaartje aan iemand die ze heel lief vinden of op wie ze verliefd zijn.
Geef alle leerlingen een vel gekleurd A5-papier. Laat hen dit papier dubbelvouwen tot een kaartje. Op de
voorkant maken ze met knutselmateriaal (lapjes, crêpepapier) of tekenmateriaal een hartje of iets anders
voor een goede vriend, een geheime liefde, hun oma, de juf, of wie zij maar willen. Laat hen op de
binnenkant een boodschap schrijven.
Extra
Luister samen naar liefdesliedjes. Laat de leerlingen hun favoriete liefdesliedjes noemen en zoek deze op via
internet. Enkele suggesties: All you need is love - the Beatles; Alles is liefde - Bløf; One Kiss - Jeronimo; Skinny
love – Birdy.
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Vriendschap en verliefdheid
Opdracht 1. Interview een klasgenoot aan de hand van de volgende vragen:
1. Wie zijn jouw vrienden? Zijn dat vooral jongens of meisjes?
2. 	Vraag aan een meisje: heb je jongens als vrienden?
Vraag aan een jongen: heb je meisjes als vrienden?
3. 	Is er volgens jou een verschil tussen vriendschap met een jongen
en vriendschap met een meisje?
4. Wat is volgens jou het verschil tussen vrienden zijn en verliefd zijn?

Opdracht 2. Verliefdheid!
1. 	Verliefdheid merk je in je lijf aan …
(Omcirkel wat je bij verliefdheid vindt passen. Voeg zelf iets anders toe als je wilt,
bijvoorbeeld blozen, knikkende knieen, trillende handen, stotteren …)

2. 	Bij verliefdheid is belangrijk …
In welke mate vind jij uiterlijk of karakter belangrijk? Geef dit aan met een kruisje op de lijn.

Uiterlijk										

3. Als ik verliefd zou zijn, dan …
Kruis de vlakken die bij jou passen aan.

4. Hoe kun je iemand laten merken dat je hem/haar leuk vindt?
Kruis de zinnen aan.
• Zorgen dat je er leuk uitziet
• De hele tijd zijn/haar kant opkijken
• Onderzoeken wat zijn/haar hobby is en daar een praatje over maken
• Stiekem briefjes in zijn/haar etui doen
• Je beste vriend(in) op hem/haar afsturen
• Op hem/haar afstappen en zeggen dat je hem/haar leuk vindt
• Anders, namelijk …………………………………

Karakter

Les 3 Bloot is (niet) gek!

NODIG
 plaatjes ‘naaktheid
 eventueel een kopie van het werkblad
voor iedere leerling

GROEP 5 & 6
DOEL
De leerlingen onderzoeken wanneer ze naaktheid gepast dan wel ongepast vinden
Begin
Projecteer de plaatjes over naaktheid van de volgende pagina.
Laat de leerlingen in tweetallen bespreken:
- Welk plaatje vind je gek? Waarom?
- Welk plaatje vind je niet gek? Waarom niet?
Bespreek kort klassikaal na:
- Vind je het gek om in een zwembroek op het strand te liggen? Vind je het gek om in je onderbroek door
de stad te lopen?
- Hoe komt dat we bloot zijn in de ene situatie normaal vinden en in een andere situatie niet?
- Er zijn landen waar vrouwen kleding dragen die hun hele lichaam, en soms ook hun gezicht bedekt. En er
zijn volkeren die in hun blootje leven. Hoe kijk jij hier tegenaan? Wanneer vind je iets gek?
Kern
Lees het verhaal van het werkblad voor.
Dit verhaal is binnen het christendom en de westerse wereld van grote invloed geweest op de manier
waarop mensen over naaktheid en schaamte denken. Ga hierover met de kinderen in gesprek.
- Adam en Eva hadden het erg naar hun zin in de tuin. Wat was er zo fijn?
- Ze waren in hun blootje, maar vonden dat niet gek. Kun je je dat voorstellen?
- Later in het verhaal schamen ze zich voor hun blote lijf. Waaruit blijkt dat?
- Volgens het verhaal komt het door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva dat mensen zich schamen in
hun blootje. Wat vind je hier van?
- Stel je eens voor dat wij allemaal in ons blootje zouden rondlopen. Hoe zou je dat vinden?
Afronden
Op het extra werkblad staan twee verhaaltjes van jongeren. Nuray draagt een hoofddoek en vindt het
belangrijk om haar lichaam te bedekken. Gio gaat met zijn ouders altijd naar een camping waar iedereen in
zijn blootje loopt.
Vraag de leerlingen wat ze van deze verhalen vinden:
- Kun je begrijpen dat iemand zijn lichaam wil bedekken?
- Kun begrijpen dat iemand graag naar een naturistencamping gaat?
Laat de leerlingen een rollenspel bedenken waarin Nuray en Gio elkaar tegenkomen.
Extra
- Boekentip: Mooi niks! van Marion Hoffman (Uitgeverij Leopold, 2010). De moeder van Lex heeft wel een
heel rare camping uitgezocht voor de vakantie … Iedereen loopt er gewoon in zijn blootje. Om je rot te
schamen! Daar doen Lex en zijn broer Morris dus niet aan mee.
- De anti-bloot-tips van Lex en Morris staan op een aparte pagina even verderop.
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Uit de prachtige tuin
Met blote voeten lopen ze over het zachte mos … Deze prachtige tuin heeft God gemaakt. Adam en Eva mogen erin wonen. Hand in hand lopen ze tussen het frisse groen en
de kleurige bloemen. Af en toe kijken ze elkaar even lief aan. Wat is hier toch veel te zien.
Twee leeuwenwelpjes stoeien in het gewas. Een edelhert kijkt trots om zich heen. Een bij
vliegt blij van bloem naar bloem.
‘Wat een fijne plek’, zucht Adam. Eva knikt. De warme zon schijnt op hun blote lijven. Ze
hebben geen kleren aan, maar dat vinden ze niet erg. Het is prima zo. Ze hebben trek gekregen. In deze tuin ligt het eten voor het oprapen: verse vijgen, rijpe bananen, dieprode
kersen. Het is nog lastig kiezen …
Plotseling staan Adam en Eva stil. Midden in de tuin zien ze een grote boom, met vruchten
die glanzen als goud in de zon. Het water loopt Adam en Eva in de mond. Maar God heeft
hen verboden aan deze boom te komen. Dan horen ze geritsel tussen de bladeren. Een
slang komt van een tak gekropen. ‘Ziet er lekker uit, hè?’, zegt hij. Adam en Eva knikken.
‘Heb je geproefd? Lekker joh!’ Adam en Eva schudden hun hoofd. ‘Mag niet,’ zegt Adam.
‘God zegt dat we alles mogen eten, behalve deze vruchten, vult Eva aan.
‘Echt waar, zei hij dat?’, sist de slang. ‘Ik weet wel waarom. Als je van deze vruchten eet,
word je superslim. Misschien wel net zo slim als God …’ Zijn ogen twinkelen mysterieus.
‘Toe jongens, één hapje, da´s toch niet zo erg?’
Eva kijkt Adam aan. Dan pakken ze een vrucht en beginnen ervan te smullen. Mmm, het
vruchtvlees smelt op hun tong. Zoiets lekkers hebben ze nog nooit geproefd. Het zoete
sap druipt over Adams lijf. Hij kijkt naar Eva. Maar … wat ziet ze er ineens merkwaardig
uit, zo in haar blootje. Dan kijkt Adam naar zijn eigen lijf. Wat sta ik hier gek in mijn nakie,
denkt hij. Onbewust houdt hij zijn handen voor zijn kruis. Hij ziet dat Eva hetzelfde heeft
gedaan. Ze kijkt hem wat ongemakkelijk aan. Dan rennen ze snel naar de bosjes. Met bladeren proberen ze hun lijf te bedekken.
Ineens klinkt er een stem: ‘Mensen, waar zijn jullie?!’ Het is de stem van God. ‘We zitten
hier!’, roept Adam vanuit de bosjes. ‘Maar we schamen ons omdat we bloot zijn.’
‘Hoe weet jij dat je bloot bent?’, klinkt de stem streng. ‘Dat betekent dat jullie van de verboden vruchten hebben gegeten!’ Met rode wangen kruipen Adam en Eva uit de struiken.
Daar staan ze dan, met gebogen hoofden en wat blaadjes om hun blote lijf te
bedekken.
‘Begrijpen jullie wat dit betekent?’,
vraagt de stem. ‘Jullie moeten de mooie
tuin verlaten. Op de plek waar jullie gaan
wonen, moeten jullie hard werken om te
kunnen eten.’ Adam en Eva krijgen nog
wat dierenvellen mee, om als kleding te
dragen. Bij de poort kijken ze nog een
keer om. Een kleurige paradijsvogel zingt
een lied. Een konijntje hupt vrolijk een
heuveltje op. Ze ruiken de geur van rozenbloesem en dennenfris. Dan stappen
ze naar buiten. De prachtige tuin zien ze
voorlopig niet meer terug …

Naar het Bijbelboek Genesis 2

Blootgewoon?
Naam: Nuray
Leeftijd: 13
Hobby: shoppen met mijn vriendinnen
Toen ik twaalf werd ben ik een hoofddoek gaan dragen. Ik ben
moslim en het hoort bij mijn geloof. Mijn vriendinnen dachten dat
het moest van mijn ouders maar ik wilde het zelf. In de koran staat
dat een vrouw haar schoonheid moet bedekken. Daarom draag ik
altijd lange kleding en bedek ik mijn haren. Afgelopen zomer was ik
op vakantie in Turkije. Ik ga dan altijd met mijn familie naar het
strand. Vroeger ging ik zwemmen met een badpak maar dit jaar
ging ik met een legging en een T-shirt het water in. Sommige
toeristen zaten wel raar te kijken, maar dat kon me niet zoveel
schelen. Ik weet waarom ik het doe. Mijn geloof is belangrijk voor
mij.
Naam: Gio
Leeftijd: 10
Hobby: voetbal
Elke zomer gaan we op vakantie naar een naturistencamping. Op
die camping loopt iedereen in zijn blootje. Veel mensen denken
dat dat gek is, maar dat is het juist niet. Als iedereen naakt
rondloopt, vindt niemand het meer gek. Ik kom al op deze camping
vanaf dat ik een peuter ben. Ik vind het best normaal. Als je het
niet gewend bent sta je misschien wel even gek te kijken. Mijn
ouders zeggen dat je in je blootje nog vrijer van de natuur kunt
genieten. Mij maakt het niet zoveel uit. Ik heb een paar vrienden
op de camping die ik elk jaar weer zie. Deze zomer gaan we weer.
Ik heb er wel zin in.

De beste anti-bloottips
Moeten jouw ouders ook zo nodig naar een nudistencamping op
vakantie?
Zorg voor een goede vermomming
Het beste werkt een motorhelm met een klep voor je gezicht. Dan
weet niemand wie je bent. En omdat mensen je ogen niet zien, kun
jij wel naar hen kijken maar zij niet naar jou!
Een pet en een zonnebril, zoals Morris en Lex doen in Mooi niks!
werkt ook.
Draai de rollen om
Doe alsof je ouders jouw kinderen zijn. Toen je klein was, heb je vast
ook wel eens in je blote kont op het strand rondgelopen. Blijf in de
buurt van de koelbox zitten en voer je ouders af en toe een hap
brood of een slok drinken.
Neem een heel klein minitentje mee en een schaar
Als je je ook ’s avonds en ’s nachts nog schaamt, is een heel klein minitentje een uitkomst. Knip twee
gaten in de bodem, steek je benen erdoor en voilà: je bent een tentje met benen. Vrij om te gaan en
staan waar je wilt!
Neem toetendoekjes mee
Om zadels en andere plekken schoon te vegen waar vreemde billen op hebben gezeten. Als je ook
nog een keukenschort meeneemt, kun je doen of je bij de schoonmaakploeg hoort, dan valt het niet
zo op dat je de hele tijd aan het poetsen bent.
Smeer je billen in met stroop
Smeer in plaats van zonnebrandcrème stroop op je billen. De bijen zullen je steken. Je kunt ook
meteen op een kwal gaan zitten. De rest van de vakantie zitten jouw billen in het verband. Je ouders
zullen het zo zielig voor je vinden dat je extra veel ijsjes krijgt.
Geef je ouders zelfgemaakte zwemkledij cadeau
Koop een badpak en een zwembroek, naai de namen van je ouders erop en pak ze mooi in. Geef de
cadeaus net na aankomst op de camping en kijk zo teleurgesteld mogelijk als je ouders ze niet aan
willen. Als je goed je best doet, trekken ze ze aan, en moeten jullie naar een gewone camping.
Wees blij!
Wees gewoon blij met je ouders. Ook al willen ze naar een nudistencamping, ze zijn in ieder geval
anders dan de meeste mensen. Gewoon is ook maar zo gewoon!
Uit: Mooi niks! van Marjon Hoffman

Les 4 Aanraken: wensen en grenzen
GROEP 5 & 6

NODIG
 voor elk groepje acht blanco kaartjes
 kopie van werkblad voor elk groepje

DOEL
De leerlingen worden zich ervan bewust hoe je verschillende aanrakingen kunt ervaren en hoe je daarover
contact kunt maken
Begin
Lees het volgende gedicht:
Raak mij (niet) aan!
Op verjaardagen krijg ik van ieder een zoen
Dat vind ik vies, maar wat kan ik doen?
Heb ik op mijn rapport een twee,
Door een zoen van Bianca voel ik me o.k.
Zit ik net lekker alleen in de bus,
Komt zo’n gast naast me zitten, net iets te knus.
Mijn buddy, mijn gabber, mijn maat, dat is Stijn
Een vriendschapsknuffel, da’s altijd fijn!
Wanneer voelt het rottig, wanneer word je blij?
Maar één die dat weet en dat ben jij!
Kern
Verdeel de klas zorgvuldig in groepjes van vier à zes leerlingen. Het is belangrijk dat de leerlingen binnen het
groepje veilig over intimiteit kunnen praten. Vorm eventueel aparte jongens- en meisjesgroepjes.
Vertel dat mensen elkaar op verschillende manieren aanraken. Geef elk groepje een stapel kaartjes. Laat de
leerlingen op elk kaartje een ander voorbeeld van een aanraking opschrijven.
Geef alle groepjes een kopie van het werkblad. De groepsleden bedenken samen op welke ring van de cirkel
elk kaartje past. Als ze klaar zijn, leggen ze de kaartjes uit de middelste ring (‘soms wel fijn, soms niet fijn’)
blind op een stapeltje.
Maak ruimte voor spel. Laat de leerlingen binnen de groepjes twee- of drietallen vormen. Laat elk groepje
blind een kaartje van het stapeltje pakken. Per twee- of drietal mogen ze bij de aanraking op het kaartje één
situatie bedenken waarbij de aanraking als prettig wordt ervaren, en één waarbij de aanraking als onprettig
wordt ervaren. Laat de groepjes om de beurt de twee situaties zonder woorden uitspelen. De anderen uit het
groepje zijn observanten. De observatievragen zijn: Hoe werd de aanraking ervaren? Hoe kon je dat zien?
Bespreek klassikaal na:
- Hoe merk je bij jezelf of je een aanraking prettig vindt of niet?
- Waar merk je in je lijf als je een aanraking niet prettig vindt?
Afronden
Laat de leerlingen in dezelfde twee- of drietallen verschillende manieren bedenken waarop je kunt laten
merken dat je een aanraking niet prettig vindt. Het mag met woorden zijn, een gebaar, of een combinatie.
Vertel dat het de kunst is om je grens aan te geven zonder dat je de ander kwetst of afwijst. Bijvoorbeeld
door het als Ik-boodschap te formuleren. Laat ze oefenen met deze manieren, en de beste manier
presenteren in de klas.
Extra
Op het extra werkblad staan kaartjes met aanrakingssituaties. Aan de hand hiervan kunnen de leerlingen met
elkaar in gesprek gaan over (on)gewenste aanrakingen. (Denk aan goede nazorg en doorverwijzing als je
problemen bij een kind vermoedt.)
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Je zit op een bankje. Je beste vriend(in) komt
naast je zitten. Jullie zitten dichtbij elkaar en
hebben het gezellig.

Je zit op een bankje. Een onbekende komt
naast je zitten. Hij gaat heel dicht naast je
zitten. Je voelt je niet op de gemak.

Voor de toets waar je heel hard voor hebt
geleerd krijg je een onvoldoende. Je bent erg
verdrietig. Een klasgenoot troost jou.

Je komt je tante tegen op staat. Zij begint je
spontaan te knuffelen en te zoenen. Jij vindt
het helemaal niet prettig.

Je komt je beste vriendin tegen op straat. Jullie
groeten elkaar met een handdruk, high-five,
kus of knuffel.

Een volwassene (je leerkracht of je ouder) is
heel boos op jou en pakt je stevig bij je arm. Dit
vind je niet fijn.

Jouw sportcoach is enthousiast als jij scoort.
Elke keer als je een punt maakt legt hij/zij
zijn/haar arm om je heen. Eigenlijk vind je dat
helemaal niet leuk.

Met sport ben je geblesseerd en je gaat naar
de fysiotherapeut. Hier krijg je een heerlijk
ontspannende massage.

Je ouder of verzorger komt ’s avonds nog even
bij je bed zitten. Hij of zij aait je nog even over
je hoofd voordat je gaat slapen.

Een kind uit je klas hangt de hele tijd met zijn
arm op jouw helft van de tafel. Je kunt niet
eens goed je werk maken.

Les 5 Ik hou van mij
GROEP 5 & 6

NODIG
 kopie van werkblad voor iedere leerling

DOEL
De leerlingen ervaren lichamelijke autonomie bij zichzelf; ook in het contact met anderen
Begin
Ga rechtop in je stoel zitten. Zet je voeten plat op de grond en sluit je ogen ... Laat je gedachten naar je hoofd
gaan. Jouw hoofd, vol met hersenen. Wat weet je toch veel … En je gezicht, jouw mooie gezicht. Je stralende
ogen waarmee je de wereld kunt bekijken. Je neus, mond en oren precies op de goede plek … En dan je borst
en je buik, helemaal vol organen. Alles doet wat het moet doen. Denk er eens aan wat er zich binnenin jou
allemaal afspeelt. Al die organen doen hun werk. Sta daar eens bij stil. Ga nu met je aandacht naar je armen
en handen … Deze handen horen bij jou. Alles wat je handen maken en doen komt bij jou vandaan … En je
benen en je voeten. Voel je je voeten stevig op de grond staan? Deze benen en voeten brengen je waar jij wilt.
Dit is jouw lichaam. Voel je je lichaam? Jij bent de baas over je lijf en je bent een goede baas. Zorg goed voor
dit lichaam, want dat verdient het. Bescherm het en wees er trots op. Dit lichaam is van jou! Bedank je
lichaam. Open langzaam weer je ogen …
Kern
Vertel: in het contact met anderen is het belangrijk om steeds te voelen of je iets prettig vindt of niet. Vraag
de leerlingen situaties te noemen waarin het fijn is dat anderen dichtbij zijn en je aanraken.
Laat de leerlingen veilige tweetallen vormen. Leerling A mag leerling B tien minuten lang prettig aanraken: op
een manier die B fijn vindt. Geef voorbeelden: de rug en/of schouders masseren, in de nek kriebelen, met de
vingertoppen op het hoofd wrijven, zachtjes over de arm aaien.
Vertel de bedoeling van de opdracht: leerling B oefent om te voelen of de aanraking prettig is of niet. Laat de
tweetallen vooraf afspreken hoe ze dit aangeven (bijvoorbeeld: duim omhoog als het fijn voelt, duim omlaag
als het niet fijn voelt).
Benoem dat je soms niet goed weet of je het prettig vindt, of soms pas achteraf ontdekt dat je het eigenlijk
niet zo prettig vindt. Alles is goed. Zet rustige muziek op. Creëer een sfeer van aandacht en zorgvuldigheid.
Afronden
Laat de leerlingen een liefdeslied of -gedicht voor zichzelf schrijven. Laat hen al het mooie en goede in
zichzelf beschrijven. De illustratie van het werkblad kan worden gebruikt om de tekst mooi te presenteren.
Leerlingen die dat willen mogen hun lied of gedicht voordragen in de klas.
Extra
Laat het lied Ik hou van mij van Harrie Jekkers horen. Laat de leerlingen reageren op de tekst van het lied.
Zing tot slot samen dit lied.

© Levendig Uitgever 2016

Ik hou van mij!

