PRAATKAARTEN SEKSUELE DIVERSITEIT
Homoseksualiteit, gezinnen die niet bestaan uit een pappa en een mamma, kinderen of volwassenen
die worstelen met hun seksuele identiteit: ieder kind krijgt er mee te maken. In de eigen omgeving of
via de media. Toch blijkt het open bespreken van deze thema’s in de klas niet gemakkelijk. ‘Homo’ is
zelfs één van de meest gebruikte scheldwoorden. Sinds 2012 is seksuele diversiteit een kerndoel in het
lager onderwijs. In lessen over dit onderwerp leren kinderen respect te hebben voor ieders seksuele
voorkeur en voor verschillende gezinssamenstellingen. Het COC Kennemerland heeft daarom samen
met de bekende Haarlemse cartoonist en illustrator TRIK twaalf praatkaarten ontworpen.
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WAT IS HET?

De kaarten zijn een eenvoudig hulpmiddel om gesprekken over seksuele diversiteit op gang te brengen in
groep 7-8. Alle basisscholen in Haarlem, Bloemendaal en Velserbroek kunnen de praatkaarten gratis
gebruiken voor onderwijsdoeleinden. Ze hebben een pdf-formaat. U kunt ze downloaden van de website
van COC Kennemerland: http://www.coc-kennemerland.nl/voorlichting/praatkaarten

De volgende thema’s komen aan bod: pesten, relatievormen, liefde en seksuele identiteit.
relatievormen

liefde

HOE GEBRUIKEN?

Iedere situatie en iedere klas is anders. We hebben er
daarom voor gekozen om de leerkracht zo veel mogelijk
vrij te laten in de keuze en het gebruik van het materiaal.
De platen bestaan uit een eenvoudig beeld en een titel.
Je kunt ze in de klas gebruiken op het digibord of ze
printen en ophangen. Gebruik er één, een paar of allemaal.
Mogelijke werkvormen zijn:

seksuele identiteit
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pesten

MOGELIJKE ONDERWERPEN

Hoe kom je erachter of je homo bent?
Wat is verliefd zijn?
Ken je mensen die …? En wat vind je daarvan?
Waarom gebruik je ‘homo’ als scheldwoord? Hoe zou je je voelen als...
Moet iedereen een moeder en een vader hebben?

> Schrijf een verhaal over wat je ziet

Ken je voorbeelden van meisjesachtige mannen en jongensachtige vrouwen?

> Bespreek in groepjes wat je zou doen als…

Kun je beslissen op wie je verliefd wordt?

> Laat de klas discussiëren over stellingen

Komt homoseksualiteit alleen in Nederland voor?

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over deze praatkaarten? Neem dan contact op met COC Kennemerland via info@coc-kennemerland.nl
N.B.: het spreekt voor zich dat je er als leraar voor zorgt dat de leerlingen zich veilig voelen en er open over kunnen praten.
Maak kinderen daarnaast duidelijk dat ze altijd bij je terechtkunnen als ze nog vragen hebben over het thema.
MEER MATERIAAL
Heb je behoefte aan ander materiaal, of zoek je een meer uitgebreide methode om seksuele diversiteit te behandelen?
Op internet is veel te vinden. Hieronder een kleine selectie interessante links.
www.cochaaglanden.nl
COC Haaglanden heeft voor het basisonderwijs de methode ‘Hand in Hand’ ontwikkeld, over diversiteit in relaties met speciale aandacht
voor man/man en vrouw/vrouw relaties.
www.gayandschool.nl
Een website vol informatie en praktische tips voor leerkrachten. Met onder meer het boekje ‘Gewoon homo op de basisschool’
www.weekvandelentekriebels.nl
De landelijke campagne over seksualiteit gericht op het basisonderwijs. Met een uitgebreide “Lesbrief Omgaan met seksuele diversiteit
in het basisonderwijs”

