Relaties & Seksualiteit
Lesmateriaal voor dove en slechthorende kinderen

groep

8

Ouderinformatie

Inleiding
‘Ik heb gewoon verkering met alle meisjes. Want als je gaat kiezen, dan is er altijd eentje boos op je.’
Ook in groep 8 worden tien lessen gegeven over thema’s die met relaties en seksualiteit
te maken hebben, waar bij hun belevingswereld wordt aangesloten.
Deze folder is bedoeld om u te informeren over de onderwerpen die in groep 8 besproken
worden en hoe u hier thuis bij kunt aansluiten.

Kenmerken van relationele en seksuele ontwikkeling bij 12-jarigen
• Vaak worden meisjes rond deze leeftijd ongesteld.
• Sommige jongens krijgen rond deze leeftijd hun eerste zaadlozing.
• Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen duidelijke seksuele opwinding voelen
en ook zelf opwekken. Ze weten hier nog niet altijd goed mee om te gaan.
• Kinderen van 12 jaar en ouder gaan zich steeds meer afvragen wat anderen
van hen vinden, vooral anderen van het andere geslacht.
• Kinderen van 12 jaar en ouder hebben vooral technische vragen over het
lichaam en de techniek van seks, voornamelijk vanuit nieuwsgierigheid.

Het vak ‘relaties en seksualiteit’ in groep 8
In groep 8 doen de kinderen een project over Tom en Inge. Tom en Inge zitten
samen in groep 8 op een school voor dove kinderen. Tom wordt verliefd op Inge,
maar weet niet goed hoe hij het aan moet pakken. Hij mailt stoere verhalen
over Inge naar zijn vrienden. Inge vindt dit erg vervelend en ze krijgen ruzie.
Gelukkig leggen ze de ruzie weer bij en hebben ze weer een leuk contact
samen. Veel vrienden van Tom en Inge hebben nogal wat problemen. Zij vragen
Tom en Inge om hulp. Als Tom en Inge een half jaar verkering hebben, geven ze
een feestje.
De kinderen volgen het verhaal van Tom en Inge. Ze verzinnen tips voor Tom
om Inge op een goede manier te kunnen versieren. Ook ontstaat er discussie
over wat je wel en niet op de mail en via msn kunt zeggen. De kinderen helpen
Tom en Inge de ruzie bij te leggen en denken met hen mee over een oplossing
voor de problemen van hun vrienden.
Als Tom en Inge een half jaar verkering hebben, organiseren de kinderen in de
klas een feest.

Hoe kunt u hier thuis bij aansluiten?
• Tijdens het project is er veel aandacht voor het gebruik van de mail en msn.
Hierbij wordt met de kinderen besproken dat respect belangrijk is als je met
elkaar communiceert via internet. U kunt hiervoor de netiquette raadplegen
op internet. Onderstaande regels zijn daarbij van belang:
- Gebruik altijd een nickname als je chat.
- Geef geen adressen of namen door.
- Reageer niet op seksuele toespelingen.
- Blijf beleefd en eerlijk.
- Ga weg uit de chat als er rare dingen worden gezegd.
- Maak geen afspraak met iemand die je nog nooit ontmoet hebt, zonder dat
je ouders hiervan weten.
- Als je je vervelend voelt door iets wat je op de computer gezien hebt, vertel
dat dan aan iemand die je vertrouwt.
• Aan het eind van het project zal uw kind u uitnodigen om het feest van Tom
en Inge mee te vieren. Op dit feest zullen de kinderen een presentatie geven
van het project en alles wat ze gemaakt hebben. U bent van harte welkom!
Voor meer informatie over het vak ‘Relaties en seksualiteit’ kunt u op school
vragen naar de algemene folder.
Het Nederlands Gebarencentrum geeft een DVD-rom uit met ± 1500 gebaren:
“Lexicon Nederlandse Gebarentaal Relaties & Seksualiteit”. U kunt deze bestellen bij
het Nederlands Gebarencentrum (www.gebarencentrum.nl).

