
Lessen   over   relaties   en   seksualiteit…   is   dat   nodig?  
Kinderen   hebben   veel   vragen   over   relaties   en   seksualiteit.   Uw   zoon   van   vier   vraagt   bijvoorbeeld   of  
meisjes   ook   een   piemel   hebben.   Of   u   hoort   uw   11-jarige   dochter   zeggen   dat   ze   verliefd   is.   Het   is  
belangrijk   dat   ouders   en   leerkrachten   betrouwbare   informatie   aan   kinderen   geven   zodat   zij   goed   aan  
kunnen   sluiten   bij   de   ontwikkeling   van   hun   kinderen.  
 
Hoe   verloopt   de   ontwikkeling   van   kinderen?  
De   seksuele   ontwikkeling   start   al   bij   de   geboorte.   Kinderen   hebben   ook   seksuele   gevoelens,   maar   die  
zijn   tot   de   puberteit   (als   de   hormonen   actief   worden)   anders   dan   die   van   volwassenen.   Zo   begint   de  
(pre)seksuele   ontwikkeling   bij   kinderen   met   het   ontdekken   van   het   eigen   lichaam.   Hier   hoort   ook   de  
ontdekking   van   de   geslachtsdelen   bij.   Later   komen   vriendschap   en   verliefdheden   centraal   te   staan.   In  
de   periode   dat   uw   kind   op   de   basisschool   zit   maakt   het   grote   lichamelijke   veranderingen   door.   De   ene  
keer   verlopen   die   geleidelijk   en   de   andere   keer   met   grote   sprongen.   Tegen   het   einde   van   de  
basisschool   start   de   puberteit.  
 
Basisschool:   te   vroeg?  
De   basisschool   kan   in   al   deze   ontwikkelingen   een   positieve   rol   spelen.   Uw   kind   brengt   daar   per   slot  
van   rekening   veel   tijd   door.   Relationele   en   seksuele   vorming   binnen   het   basisonderwijs   gaat   verder  
dan   informatie   geven   over   lichamelijke   veranderingen   en/of   voortplanting.   Het   gaat   ook   over  
vriendschap,   respect,   liefde,   weerbaarheid,   relaties   en   omgangsregels.   Zaken   waar   u   het   thuis  
waarschijnlijk   ook   over   heeft,   maar   die   ook   op   school   ter   sprake   komen.   Want   op   school,   in   de   media,  
op   straat,   thuis,   overal   komen   kinderen   in   aanraking   met   onderwerpen   die   met   relaties   en   seksualiteit  
te   maken   hebben.   School   en   ouders   kunnen   elkaar   hierin   vinden   als   partners   in   de   opvoeding.  
 
De   Week   van   de   Lentekriebels  
De   Week   van   de   Lentekriebels   brengt   relationele   en   seksuele   vorming   op   een   positieve   en   vrolijke  
manier   onder   de   aandacht   bij   kinderen,   scholen,   leerkrachten   en   ouders.   De   school   wordt   hierin  
ondersteund   door   de   regionale   GGD.  
Wanneer?  
De   Week   van   de   Lentekriebels   vindt   plaats   van    16   maart   tot   en   met   20   maart    Tijdens   deze   week  
worden   in   alle   groepen   activiteiten   georganiseerd   door   de   groepsleerkrachten.  
 
Activiteiten   
Elke   dag   wordt   er   in   groep   1   t/m   8   een   les   gegeven   over   relationele   en   seksuele   vorming   die   aansluit  
bij   de   leeftijd   en   de   belevingswereld   van   de   kinderen   in   de   verschillende   groepen.  
Elke   dag   wordt   er   gepraat   over   seksuele   vorming,   relaties,   hoe   ga   je   met   elkaar   om.   De   onderbouw  
praat   vooral   over   hoe   je   met   elkaar   om   gaat.   Waar   wordt   je   blij   van   ,   waar   verdrietig?   Hoe   geef   je   aan  
dat   je   iets   niet   wilt?   etc.   In   de   bovenbouw   komt   ook   biologie,   relaties   en   gevoelens   om   de   hoek   kijken.  
Website  
Op    www.weekvandelentekriebels.nl    vindt   u   meer   informatie   over   relationele   en   seksuele   vorming   en  
de   Week   van   de   Lentekriebels.  
 
Wij   hopen   dat   u   ook   enthousiast   bent   en   dat   we   u   hiermee   voldoende   te   hebben   geïnformeerd.  
 
Met   vriendelijk   groet,  
team   obs   de   Hasselbraam  


