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INLEIDING

Tijdens dit project en hopelijk nog lang ern gaa we het hebben over vriendscbap, jongemi
en meisjes, verHefdheid, relaties en sex.

Waarom? Nou.....

. .. ..je puberteit is een tijd van verandering. Niet alleen licharelijk, ma ook geestelijk.
Hormonen racen door je lijf en je spiegelbeeld is vrijwel geen dag hetzelfde. Je rnoet steeds
opnieuw je positie bepalen die je ineemt. Tegenover anderen en tegenover jezelf.
Dat ales kan veel onrst geven en mIsschien vind je net rnoeilijk orn "jezell' te zijn.
Toch is "jezelf' zijn de rnoeite van het proberen waad.

En eh.....

. . .. vriendschap is in deze periode zeer belangri jk. Die vrienden heb je in alle soorten en
maten. Harsvriendinen, beste vrienden. Met wie je urenlang kan roddelen, lachen om niks.
Met wie je uitgaat, praat over de zi van het leven of met wie je gewoon lekker hangt op het
plein.

Tja en ... iedereen is wel eens verliefd.

Verliefdheid kan mooi en intens, zwaa, rnaa ook verwarend en pijnlijk zijn.
Hoe zit dat nou?

Ehm. . . .relaties? jongen/rneisje, jongen/jongen of meisje/rneisje???

En. . . .openlijk over sex praten betekent niet dat je ook heel vrij bent in je gedrag.
Maa, als je weet waa je het over hebt, kun je veel beter en veilger kiezen wat je doet 1

Daaorn dit projekt.
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Tijdens dit project zuBen we veel vencbilende woorden
die met relaties en seksuaUteit te maken bebben gebrulken. l¡8n
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HOE NOEM JE DAT NOU?

Het is daarom belangrijk om een keuze te makeD voor
de woordeD die we dit project gaan gebruiken.

We gaan eent in groepen zoveel mogelik andere woorden
verznen voor de begppen die bieronder staan.

We bespreken daama welk woord we bet meest gescbikt vlnden.

We praten daD ook over boe en waarom we deze woorden klezen.

Met de hele klas zullen we daama besprekeD of elk groepje dezelfde
woordeD heeft gekozen en komeD we tot eeD gezamenlijke keuze.

Borsten vagina _.__ pen.!s emeenschl!ebben
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BRIF (meisje)

Wat ik eigenlijk precies denk over deze onderwerpen weet ik eigenlijk niet precies, want ik
denk er bijna nooit serieus over na, Toch zijn er wel genoeg vragen als ik er echt over
nadenk. Wat voel je nou eigenlijk precies als je verliefd bent? En als dat Zl) is, wat doe.le
dan? .la, natuurlijk is iedereen wel eens verliefd, maar dat is bi) mij altijd wel weer snel over.
Hoe laatje nou iemand merken datje gek op hem bent? Ja,je kunt het hem Kewoon zeggen,

maar je hebt evenveel /cns dat hij je niet mag of dat hij hetzel/de alsjiJ denkt, .la, toch? al
/cn ik het ook merken aan eenjongen?
En mogen meisjes niet wat meer weten over jongens, over wat er op dit gebied allemaal met
hen gebeurt? We zijn toch ailemaal verder hetzel/de.
Trouwens, ik weet eigenlijk niet eens goed hoe ofhet er bij mij van binnen uitziet! Maar ook
hoe ailes werld. Als ik ongesteld ben, wat gaat er dan in mij om? Ik loop toch niet zomaar
leeg? En is gewoon bloed hetzel/de bloed datje hebt alsje ongesteld bent? Zo kan ik m~j ook

niet voorstellen hoe of een kind ooit in mijn buik /cn of 
hoe het eruit /cn komen.

.la, als je dit soort dingen aan je vader of moeder vraagt, nou, daar moet.le niet mee
aankomen. Ze lachen erom en denken dat je het niet meen/. .Ie bent er nog veel te jong voor.
Maar hoe oud waren zij vroeger toen ze hier wel wat over wilden weten?
Wat moet er ailemaal gebeuren als ik met iemand naar bed zou gaan? Ik moet daar toch lets
over weten. Stelje voor dat hi) ook niets weet. Nou, dan zit je leklr. Dan raak.le misschien
wel, ondanks de pi! of het condoom, in verwachting als je onvoorzichtig bent.
En als dat wel gebeurt, wat doeje dan? Waar ik ook wel eens bang van /cn worden dat.le op
straat of zo verkracht wordt, .la, die jongen heeft dan zijn 101, maar wie zit er verder mee?
Juist! Ik! Als vrouw kunje dan maar in de zenuwen ziten ofje wel ofniet in verwachting
raale, Kunje tegenwoordig niet veel beter maar heeljong de pi! gaan gebruiken? Dan zitje
er tenminste niet mee ofje een kind krijgt arniet. Al b/~iti het van diejongen onhesch(~ft!
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"Ik zou graag met een meisje wileD vrien.

Maar voor de rest ga ik liever met mijn vrienden om." (Remco. l 7)

BRIF Uongen)

Wat ik eigenlijk precies denk over deze onderwerpen weet ik eigenlijk niet precies, want ik
denk er bijna nooit serieus over na, Toch zijn er wel genoeg vragen als ik er echt over
nadenk. Wat voelje nou eigenlijkprecies alsje verliefd bent? En als dat zo is, wat doeje
dan? .la, natuurlijk is iedereen wel eens verliefd, maar dat is bij mij altijd wel weer snel over.
Hoe laat je nou iemand merken dat je gek op haar bent? .la, je kunt het haar !lewoon zeggen.
maar je hebt evenveel lens dat zij je niet mag af dat ztj hetzelfde als.lij denkt. .Ja tach l' af /cn
ik het oak merken aan een meisje?
En wat ik voor die ene jongen voelde. is dat ook verliejdheid1' Nou, dan wordt alles nog
ingewikkelder,
En mogen jongens niet wat meer weten over meisjes, over wat er op dit gehied allemaal met
hen gebeurt? We zijn toch allemaal verder hetzeljâe. Trouwens. ik weet ei1lenJt;k niet een.\
goed hoe of het er bij mij van binnen ultziet! Maar oak hoe alles werkt, Hen nat/e droom
bijvoorbeeld, bij mij thuis doen ze er altijd zo geheimzinnig over. Net alsofhet niet hestaat als
ik 's nachts in mijn slaap een zaadlozing heh gehad. En wat doen al die andere .iongen.~ als op
de meest ongelegen momenten hun stem overslaat of erger nag een ereetie krtjKen! Schamen
zij zich er niet voor? En staan ze oak wel eens voor de spiegel am te ktjken wat er allemaal
verandert inje Iij? .la, alsje dit soort dingen aanje vader ofmoeder vraa!lt. nou, daar moet

je niet mee aankomen, Ze lachten erom en denken datje het niet meent. Je hent er nog veel te
jong voor, Mar hoe oud waren zij vroeger toen ze hier wel wat over wi/den weten?
Wat moet er a//emaal gebeuren als ik met iemand naar hed zou g-aan? lk moet daar toch iets
over weten. Stelje voor dat zij er ook niets van weet. Nou, dan zit/e lekkr. Dan maak.i(~ haar
misschien wel, ondank\ de pi! ofhet condoom, zwanger alsje onvoorziehtig- hent. Hn Cli.~' dat
gebeurt, wat doet je dan?
7'rouwens, hoe weetje nu hoe verje kunt !laan ht; een mei.~';e en staat hct niet stom om zo
vaak een condoom op zak te hehben?
En als het er echt van komt, hoe krijgje zo 'n din1( twit om? Wat een gedol' allemaal; eiKenNjk
hoeft 't van mtj nog niet .... hoewel... 10
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VERKRING

. ( I , r
/

HIRONDER STAAT EEN AANTAL STELLINGEN. BESPREEK EEN AANTAL
VAN DEZE STELLINGEN. ALS JE EEN VERSLAG MAAT, SCHRI.JF UAN
DUIELIJI OP WELKE MENINGEN ER IN DE GROEP ZIJN.

1, Meisjes worden makelijker verliefd dan jongens,

2. Vriendschap heeft niets met seks te maen,

3. Waneer een jongen rnet een meisje gaat (verkering heeft), gaat het voorw orn de scks.

4. Bij seksuele gevoelens gaat het altijd orn het I ichamelijke,

5. Je kunt seksuele gevoelens alleen met anderen beleven, niet alleen.

6. Je kunt alleen seksuele contacten hebben rnet iernand van het andere geslacht.

7. Hoe je seksuele gevoelens uit, hagt erv af ofje een jongen of een meisjc bent.

8. Een rneisje valt alleen ma op een jongen die stoer doet en ouder is dan 7.ij7.clt:

9. Jongens vallen alleen ma op sexy meisjes.

10. Meisjes denken altijd romantisch over verliefdheid en licfäe. En 700 hclcven zij dat ook.
Bij jongens gaat het veel rneer om het lichaelijkc,

1.2



GEEF MIJ JE ANTWOORD

"Wat een kleintje!"
Lieve Ellen. Ik ben een jongen van 16 jaa en ik zit op waterplo. Nu is mijn probleern, dat ik
een (voor mijn leeftijd) veel te kleine en nog prakisch onbehade penis heb. Dat is erg
vervelend, want we hebben gemeenschappelijke kleedkamers. Ik word er verschrikkelijk mee
gepest. Ellen, weet jij misschien een roaner om mijn penis wat lager, diker en breder te
krijgen? En weet jij mIsschien ook een maer om wat rneer schaaa te krijgen? Ik wi l
ales wel doen, ma niet na een ars. Help mij alsjeblieft snel, want als het zo doorgaat,
denk ik erover om van mijn tievelingssport afte gaa. (Een waterpoloi!r)
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Best groot probJ (~be ~ 'n ecn meisje van 14 ' .
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EeD goede vriend

Ik heb een paa heel goede vriendinnen en één heel goede vriend. En over die vriend vallen
veel mensen: het schijnt blijkbaa niet te kunnen dat een meisje een "gewonc" vriend heeft,
dat wi zeggen zonder dat ze gek op elkaar zijn.
En ik ben dus zo'n meisje dat een gewone vriend heeft. Veel rneiden die ik ken en die me
''weer'' een keertje met hem door de stad hebben zien lopen, k ijken me de vo 1gende dog op

school aa van: zo, ZOo Ook veel vrienden van hern kijken rne keurend aan als hij even met 2
staat te praten in de stad. Sommige rneiden en jongens vragen rne: 7.eg heb je 80ms verkering
rnet hem? Ik zeg dan (vaa rnet een zucht want ik heb het al zo vaa uitgelegd); nee hoor, we
zijn gewoon hele goede vrienden. En dan kijken ze me soms nog aa van: ja, ja, dat 7.81 weL.
Laatst liepen we rnet zijn twee~n over de kermis en toen kwamcn we ecn paar bekenden van
school tegen. Een rneisje zag oos en vroeg rneteen aan hem: he, is dat je nieuwc vriendin? Ht
zei: nee hoor, dat is gewoon een goeie vriendin. Ze keek ons aan of we masmanetjes warn
en zei: alleen ma goede vrienden, daa lijkt rne niks aan,
Nou, ze weet niet wat ze mist, want het is heel leuk en heel andcrs om ecn gcwonc vriend te
hebben en ik zou hem dan ook voor geen goud wilen inruilen voor cen vriendin.

Wat vriendschap waard is
Dus ik heb dingen die ik ha niet vertel en zij heeft ook van die dingcn die 'IC inij niet vertelt.
Oat houden we voor onszelf. Maa zij wect dingen van rnij die nieinand finders wcct en ook ik
weet zulke dingen van haar. (lanja Gerritsen)

Hallo, ik zit rnet ecn levensgTOot problcern. lk ben namclijk bang vour jongcns. Als cen
jongcn icts tegen rnij zegt of me aankijkt, krijg ik cen kop als een tomaat. En ik vocl rnc
helernaal gloeien. Ik durfdiejongen ook niet aa te kijkcn. want ik ben bang dal hij rn'n moie
kop ziet. lk kan ook nooit van die rooie kop atkornen, Ook als ik iets vcrkeerds doc. krUg ik
ook al zo'n kop. Dus alsjeblieft help rnij. (Een /4-jarix mei~'ie, Diemen) , L-



#.-1
i. S/'.b -~ t.IN¡j..NG~

J~ i. ~
~iiki

VERLIEFDHEID, VERSIEREN EN INITIA TIEF NEMEN

Situatie:
Stel je voor dat je op een klssenavoDd of ander feestjc beDt. Bijna iedcreeD Is 8anwczig
en het is heel gezellg. Er zijD wel wat menseD die wat voor elkaar voelen eo dit op de eeo
of andere manier aan elkaar duidelik wilen maken.

Opdracht:
Beeld deze situtie uit door middel van een stripverhal. Deze kan bestaan uit allccn rnaar
tekenigen met tekst of ook gedachtewolkjes,
De volgende punten moeten erin voorkomen:

wie neernt het intiatief tot contact leggen
hoe neem je initiatief
wat doe je als je afgewezen wordt?
hoe voel je je dan?
wat vind je spanend, moeiljk, leuk, vervelend hij het versierenlvcrsierd worden?

wat voel je als je verliefd bent?
hoe voel je je als je beste vriend/vriendin niet rnecr met jou hczig is, maar ullecn maar nog
heeft voor de ander?

Werkwijze:
Bedenk eerst samen het verhaal. Verdeel daa het werk (ieder neemt een gedeelte van de
strip voor zijn/haa rekening), Je hebt iets rneer dan een uur de tijd,

15



Beginnen bij het begin
Je bent misschien verschrikkelijk verlegen. Je zou wel leti wilen beglnnen met die
jongen daar of met dat meisje hier. Maar Ie durft nlet. Je weet gewoon nlet wear Ie het
zoeken moet. Zelfs als je niet kijkt, voel je Ie al rood worden. Je denkt dat het noolt
wat met jou wordt. Wat erg.
En het kan nog erger. Je bent zo verschrikkelilk verlegen dat Ie nlet eenilemand zlet
om op af te stappen. Je zit op je eigen kamertle en dear billf Ie maar zltten.
Veilg en ontevreden. Als je niets onderneemt, kun Ie ook geen blauwtle lopen.
Hoe doen anderen dat? Hoe komen die met elkaar In contact? Hoe maken die een
begin? Tips van leeftijdgenoten.

TIPS VAN
MEIS..ES

'Voor een melsje is hat laellg qm te biglnnen.
Ik doe het wel want 80mmlie longen8
zijn draadzenuwachtlg. Ale Ie op hin moet
wachten, wacht je volgend laar nog.'
(MAR.JORIE.18)
'Je zegt wat over zlln kleren of ovir zlln haar,
Oat hlj een leuke trul aan hieft of zo.'
(WINNIFRED.18)
'Ga op dansles. Dan krljg je vanzelf 88n jongin
In je armin.' ( M I R . L LA. 1 4 )
'Je kunt vragen: "Heb je ein vuurtji voor ml7"
Hit probleim is dat Ik nlet van rokin houd.
En ook nlet van zoenen met longine die rokin.'
(ALI.SA.18.
'Ik gebrulk gewoon truclii, "Heb II voor mil
ein kauwgumpJ.?" Werkt prima. Kun j.
natuurlllk aU.en vraf¡8n ain loniini die

kauwgum kauwen. Ei.ir v.llk tr~UW'hl op.'
(LAURA. 1B.
'Fllrten hì. Evin klik8n,",l¡11' w..r ,\\,løkllkan,
Oat wiet Ie tooh wenEen b.. tie 'Q.h.lmilnnlg
lachen in net doin 8110f'le nletiln di gatin

hibt.' ( .I 0 . II. 1 B I
'Stop 88n brlifje In ItJn )a.iii.k. AliIe onz.ker
bent, II naam ir nlet opzitten.'
(CARRIE. 131
'Ji moit hit IO r8g818n dat II tigilljk.rtild
mit hem naar huli fletit, Of dat II iamin In de
flet81nitallng bent.' ( TAN 0 I A. 1 4 )

TIPS VAN
..ONOENS

, Ali J8 hiiimail nliti doet, komt ir noolt wat
van. Din bU)f hit mo.IIJk. Ji moit dui
giwoon biglnnen. Mit kllkin. Kllken wi. hit
h.t langit volhoudt. Nlit II ogin niiriiiin of

Ie hoold w.egdraalin. Ik IPIil hIt viak In di

mitro in In di trim.' . II R B .. 0 R. 1 II )
'Ji bilt hiar op mit iin rotimoi.. Oit II hit
huliwirk nlit wilt of zoliti.'
(P.TBR. 141
, Ji molt ir zilf .in biitli Iiuk ultzlin
natúurHJk. And.r. kun II hit wilichuddin.
Hol Ji heir iit, d.t vlndin mil.iii vooriil

bilenttrllk.' (T I M 0 1" H .". 1 II)

'Ik vriiig of zl iehtir op. mq,. ",.w.,r wi!. Oiit
wllin milili. IltlJd.' ( .011 '. .ib~ 'I.)
'I') mq hilpt hit door ti dink'n dit ilginlllk
Iicl"in virligin I.. Ali Ik di.,r.in dink,
wordt"M An blttl. irld.lMr:~i
..JOHAN. ..BI
'I.k la.t mi nlit op m~"il~QP zlttin door iin
milile. Ali di iin nllt~",~1 ~n~..i wU,
.tap Ik miti.n op iin ....f.' '

( 0 .. A U D .' .. 'I .',l

'Wit Iiuk Ii: .1. ji up itr..t omkllkt in hlJ kljkt

ook om.' ( B II N . T. ....¡. '

'Prob.ir tOllvlllg op dïiílfcl~ tlld op dlZ.lfdl
plik tll zlln, BIJvoorbllld In dll PIUZi l.lj di'\'

frlidrankautomiit, Oiit I' hit bigln in din zli
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SPELOPDRACHTEN
Je speelt deze rollenspelletjes in twee- of viertallen. Je kiest rnet je groepjc voor een
viertalopdracht of voor twee tweetalopdrachten.

Tweetalopdrachten
a. Jij Gongen) en je vriend krijgen het rnoeiljk omdat julle allebei op het7.elfäe rneisje

verliefd zijn geworden. Julle wilen ha allebei graa als vriendinnetje hebben, ma
vinden het verve lend daa ruie over te krjgen. Hoe lossen julle dat op? Waavoor kie7,cn
julle: voor de liefde ofvoor de vriendschap?

b. Jij (meisje) enje vriendin zijn aljarenlan dike vriendinnen. Nu benje srnoorverlief(j

geworden op een jongen. Je vriendin vindt dat je daamee julle vriendschap tekort doct.
Je hebt veel te weing aadacht voor ha, zegt ze. Wat nu? Gaat julle vriendschap nu
stu ofvindenjulle een oplossin? Hoe verloopt het gesprek?

c. Jij (meisje) hebt de aadigste jongen van de klas zover gekregen dat julle sarnen naa de

film gaa. Op een gegeven moment vind je dat je hem rnaa moet vertellen, dat je al
wekenlang van hem droomt en vlinders in je buik voelt als je hern ziet. Hij antwoordt dat
hij zoiets ook wel eens voelt, ma niet voor meisjes, alleen voor jongens.
Hoe reageer je daa op? Hoe verloopt het gesprek?

d. Jij (meisje) hebt in de vakantie een jongen ontmoet die smoorverliefd op je is geworden,
In de voorjaasvakantie wil hij naa je toe komen. Je vindt het heel leuk orn hem weer tc
zien, ma je besluit ook orn hem heel duidelijk te zeggen, dat er van verliefdheid bij jou
geen sprake is.
Hoe pakje het aa? Hoe reageert de jongen? Blijvenjulle elkaa ontrnoeten?

Viertalopdrachten
e. Je bent nieuw op school en besluit naa een schoolfeestje te gaan. Je vindt het best cng zo

in je eentje, maar misschien leer je wat rnensen kennen, dus vooruit. . . .
Je ziet een drietal aa een tafeltje zitten dat je wel aadig lijkt, en je stapt cr op at:
Hoe begin je? Hoe weet je of ze je wel of niet zien zitten? Wat doe je wel, wat als dat nict
zo blijkt te zijn? Speel allebei de situaties, wissel van ro1.

f. Jij Uongen) bent verliefd geworden op een meisje, wat je haa graag zou vcrtcllen, maar je

dur niet goed. Zeker niet omdat ze altijd omringd is door vriendinnen, Dc nood mijgt

echter
m hoog, dat je op een dag de stoute schoenen aantrekt en er op af gaat.
Hoe pakje het aa? En hoe reageren zij en haa vriendinnen?

g. In jouw klas zit een jongen die altijd geweldig opschept over het sukses dot hij oltijd hij
rneisjes heeft. Op een gegeven mornent is hij weer bezig en noemt zelfs jou (rneisje) in de

rlj
van vcrovcringcn, terwijl daa nIets van klopt. Oat wordtjc toch tc gortig en je bcsluit

hern
voor cens en voor altijd de mond te snocrcn, Hoc doe jc dat? Hoc reageren de undererl!

ik vind 't 7.0

Echt wøør Eri~er døt je
verdortd i.!;~ent!

gten rte
'1
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KIJKOPDRACHT
Bij het bekijken van de volgende roUenspeUen/stripverbaleD moet jc antwoord
proberen te viden op de volgende vragen.

Spreek met elkar afwie waarop gaat letten. Probeer zoveel mogellk één
penoon te volgen bijv. de UD een jongen de aDder een melije en verdeel de vragen
zodat je niet overal op boeft te letten. Scbrifzoveel mogeUjk op.

1. Hoe laten ze zien dat ze verliefd zijn?
Let daabij op:
gedrag
kleding
taagebrik
geven van aadacht
uitstraling

Eii ",aar giecheleii
. . ...

2. Wie neemt het intiatief?

3. Hoe reageert hijlzij als hij/zij wordt afgewezen?

4. Op welke maner praten jongens/rneisjes onderling over verliefdheid? -
5. Wat betekent vriendschap voor jongens/rneisjes'?

Let hierbij op:
Wat vertellen ze elkaa?
Hoe gedragen ze zich ten opzichte van elkaa?
Wat missen ze volgens jou daain?

Hoe leg je contact'!

er?
.." stO

ie ill Ik heb een geheim telefoonnummer
maar voor jou maak
ik een uitzondering...

ZUllelJ We
sallelJ zaterdag

OlJZe (b
schoolJllakelJ ?roll)lietselJ

~ o~ef\)Oe '"eet\ .. ~et\. t"t\ï.
,.\4 \let\ . sc\\t\\ t it\ S. \\e" ~i e
. e ~~t\ tet\ ~l~a\e~e ia



MONIEK
Moniek had al een hele tijd een goeie vriendin. Ze deden allerlei leuke dingen samen:
~emmen, huiswerk maen, lange wandelingen met de hondo Ze lachten ook heel wat af over
die "gekke" leraa geschiedenis die altijd van die stomme dingen zei.

Vanddag na de les waren ze na huis gelopen en hoewel ze al heel vaa de aren orn
elkaa heen geslagen haden, was er nu ineens een heel speciaal gevoel bij Moniek ontstaa,

Het werd plotselig heel spanend. Moniek schrok ervan want ineens realiseerde zij zich dat
ze verliefd was op Trudy. Kon ze dit zoma tegen Trudy zeggen?

Misschien was hun vriendschap da wel over.

Ze keek heel voorzichtig na Trudy en dacht: "Toch rnoet ik het haa vertellen, rnaa niet nu,
misschien doe ik het wel over een paa dagen,"

Er gin een rnaad voorbij en nog steeds ha Moniek niets gezegd en haa verliefdheid was

niet over gegaa. Integendeel: ze kQn haat aa niets anders meer denken dan aa Trudy. Ze
besloot het vanddag aa Trudy te vertellen, ook al zou het verkeerd aflopen. WWlt deze
spang was niet vol te houden.

Direkt na de geschiedenisles fluisterde Moniek in Trudy's oor dat ze iets belangrijks rnet haar
wilde bespreken.

Er kwamen "vraagtekens" in Trudy's ogen. Even fltste het door Trudy heen: "Misschien is
zij ook wel verliefd op mij." Maa dat idee verwierp ze rneteen, dat 7..ou toch al te rnooi zijn.
zoiets kornt alleen in romas voor.

De rest van de tijd was ze erg gespannen. Ze kon haar aadacht nauwelijks rneer bij de les
houden.
Eindelijk! Daa ging de beL.

Ze paken allebei hun ta en liepen snel na buiten. Moniek hegon rnet een heel omzichtig

verhal van dat Trudy altijd al haa beste vriendin was en dat zij hoopte dat dit nog heellang
zou blijven, ook al zou wat ze nu ging zeggen op niets uitlopen.

"Zeg het dan toch", zei Trudy. "Je mat rne zo nieuwsgierig"!
Daa kwam toch het hoge woord emit: "Ik hen verliefd op je".
Trudy's gezicht straade en ze riep: "Wat ben ik daa blij om! Ik durfdc het .iou narnelijk niet
te vertellen. Ik ben al tijden verliefd op jou'!

Wat er daa gebeurde kun je wel raden.

VRAGEN
1. Wat is eigenlijk het verschil tussen vriendschap en vcrliefdheid?

2, Hoe rnerk je dat je verliefd bent?

3 ,Hoe laat je merkcn dat je iemand aardig vindt?

4, Hoe inerk.ic dat iemand jou leuk vindt?

5. Zou het verschil maken ofje verliefd wordt op iemand vanjc cigcn gcslacht or
iemand van het andere geslacht?

19



¡ol/gens die her nag tlOvil get/anti 11t~/Jben

Er zijn van die jongens die schreeuwen en tieren

Jal ze zo goed zijn in meisjes versiereii.
meisjes mel wie ze naar bed loe gclaii.

ierwijl jij hcl nog nooii nog nuoii hcbt gedaan.
Ie Z01I het niel durveiii jc benl Ie vcrlegen
en dat slocre gesclirecuw daar kun jc niel legen.
Maar die schrecuwers die doen dc liefde vecl kwaad

met hun slOere gepraati met hun sloere gcpraa!.

de liefde de I¡dde

lO stil en zo teer

de licfde de lidele
dic pmal haast niet JIecr
de lidi.e de lierde

die gliinlacht allecn

met bleekroze lippen
slH voor zich hcen

Het is zo misleidcnJ dal flinke..dai sloere.
Meisjes die 'i doen die nocJIen ze hoercn.
Gaal er ccn incisjc meizu'n rotzak niiar bed
Jail noem! hij haar laler in gezclschap CCII sic!.

Johi tub cr !lid over: die JIiilinelijkhedeli
die horeii goddank haast 101 hel verlcdeii.
Voor een joiigen verlierd kan één eiikele lOen
meer waard zijn dan hel echt mel clkaar doeii.

de Herde de lierde
zo stH en zo teer

de Herde de liefdc
die praat haast niet meer
de liefde de lierde

die glimlacht alleen

met bleekroze lippen
stil voor zich heen

Ze schepp en maar op, om Ie imponcren
wiiarince ze enkel de licfde kleineren.
~I,l het slachtoffer van hun opschepperij
z~)n verlegen meisjes en jongens zoals jij.
(JeI~or ze manr hair met hun nnaien en kezcn.

Ze Iiegen zo vaak, am de eerste te wezen,

Schanm je dan iiiet en voel je niet klein:
cen wedstrijd dol kan de lieEde niet zijri.

de liefde de lietdc

zo stit Cil 7. lecr
de liefde de lid'dc
die !'mat hailsl iiicl mecr
dc I¡cede de liefdc
die glimludil ulleeii
met bleekroze (ippen

stil voor zich heen
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THUISOPDRACHT
Vanavond moet je aan één of aan aUebei je ouden de volgende vragen stelleD.
Bedenk zell ook minstens twee vragen die je aan bun zou wiDen stellen.

1. V onden zij zichzelf mooi toen zij net zo oud waren als jij nu bent?
. - Is dat op een gegeven moment veranderd?
- Waneer is dat veranderd?
- Waadoor is dat veranderd?

2. Waneer waren zij voor het eerst echt verliefd? Hoe wisten zij dat en kunnen re
daa iets over vertellen? Vinden zij dat verliefdheid leeftijdsgebonden is?

3. Hoe zouden zij het vinden als jij verliefd zou worden op iernand van hetzelfde
geslacht?

4. Hoe zijn zij allerlei dingen aa de weet gekomen wat betreft voorlichting en wat
vonden zij daavan?

5. ..,..........?

6. .."..,.......?

Schrijf op wat zij verteld hebbeD en Deem dat mee naar school.

.z1'
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Je bent meer daD een woord
Mensen zetten elkaar in vakJes en hokJe5. Ze
plakken elkaar een et'ket op. Oat doen ze voor
het gemak. Ze weten dan meteen wle lemand 15.

En wat je aan haar of hem hebt. Zo word je den
opeens een heteroseksueel genoemd. Een woord
om van te schrlkken. Heteroksueell Ook wel
afgekort: hetero. Wat Is dat nu weer? Maak je
geen zorgen, Het is gelukkig normael det je een
hetero bent. Dan ben je een melsje dat op
jongens valt, Of een jongen die op melsjes valt,
N/ks aan de hand. Gelukklg maar.

Maar ste' dat je dat andere etlket krljgt
opgeplakt: homoseksueel. Afgekort homo. Dan
ben je een melsje dat een malije aardlg vlndt. Of
een jongen die een jongen aerdlg vlndt. Oaarvein
kun je ook behoorlijk schrlkken, Homoseksualltelt
5ch/jnt niet normae I te zljn. Heteroseksuelltelt
we!. Ze zeggen dat de meerderheld van de
wereldbevolklng heterosek5ueel is, En wat de
meerderheld Is, wordt normaal gevonden.

De meeste mensen gaBn ervan ult dBt vrouwen
van mannen houden en mannen van vrouwen,
'Oat is nou eenmaal zol' roepen ze. 'Het 15 de

-r
-- ------_..._:;
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natuur.' 'Stell. voor dit hit indin Will. Hit xou
een moole knoelbOlI worden.'
Eigenlljk Ii dat plakken van itlketn op mlnlin
onjullt De woorden dli erop lUan, kloppin nlet
leder"n Ii iltjd meer dan hit etlket dat op ilin
voorhoofd zit. Je bent me.. dln een woord.
Neem hil woord heteroMkiu"l. Hat komt voar

dat .en heteroielcueli Jongen oak wil ienslñ
mit Hn jongen dOlt. Ii hlj dan e.n homo? Of ""
hetarolekluHI mallje dat het oak Ieuk v1nd am
mit haar vrlendln In Hn b-i tl ilapen. Ali ZI
hiiar vrlendln iin tongEoin g"ft Ii ii din

Iftbls1 ZIJn .1 dii voitballal' die na Iidir

dOllpunt over elkiir IIggin tl rollebollin
mo'i?

ian ilJn nlet 61 illiin mair hitiroiekiuaal 6f
maar homoiaksuial, 01 m"lte mlnlin

n van beldi kantan Wilt. Van dlt mi.r of
t maar. Miniin dla ongivear In hat
iiten, worden bl.aklualen lieno.md, z.

viin minnen in vrouwan. BI bat.kent

IV - ~~
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Kruiswoordpuzzel soa/aids

HORIZONTAAI,

i, Ander wool'd voor hardt' sjankn

S. Slaat over hljlid(\(',
7, Idee,

K, Soa dk hla;lsjt'S op dl' gl'sladiisdckn vnlHII"
zaaki.

t,. Acquln:d lininiiilo i Jdìl'l'llcy Syndroml'
i i. Veel voorkollllnd vcrschijiis(' hij lt'ii soa
i;'. Famillclid

i "i. Kercl
Hi, Dc mct'Sl voorki lInl'ldl' soa
i 9. Ander woord VWH' giiiiorl')l
iO, Middd Il'l' voorkoJlliig vaii ll'11 soa.
2" Plczlcr

2/j Ik zkkllVl'wl'kl\l'l hij gOlllllTOl

27, ()llderzol'kslll'IIIOdl' dil' lit dokll'l" i(lqiasl hii
ceii siia

6

VERTICAAI.

I Ml'hjl'siiaani

2. (, l'.1i111
~

'i

'i

Aalllig
llinvaii wlllli'ii dl' i'nsli' i 'llIlth ioils gl'lIl1l1kl

Ill' ii('iii'vi'rw(,i\,i'r vaii aids
(, I,W'IIl'li

I () (;i'klidd liiakl'll
i i Alkol'liig van Sl'XlIITI (Ivl'l"dl'aaglial'' Aaiidl)lniiig

I.l'iiglliiaai
AI~lzaagdl' Ilpllll 'lllilig.
Sirdiiig.
I;,diadiiigi' kiiolilllliji',s op 01 lliiid di' gl
sladllsddnl, vaak pijnli)os

II) IIln ga ii' lia¡11" Illl' ¡ils Il i'i'n siia dl'lilllll'lllhlll11
I'n \lag

.~! (11l1111'lII,a;i1 gll:i1

2.~ Vnsiaiid

1'1

I (i
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V oorbehoedsmiddelen of we I anticonceptie

Als je geen kinderen wilt krijgen maa toch wilt vrijen, dan zul je voorbehoedsmiddelen
moeten gebruiken.
Er zijn veel verschilende middelen, waavan de één prettiger is dan de ander ofveilger of
mider veilg enz.

Vandaa gaa we die voorbehoedsmiddelen onderzoeken
V oor het voorbehoedsmiddel dat jij onderzoekt, moet je het scherna hieronder kunnen
invullen.

Bewaa dit stencil goed bij je biologiespullen. De biologiemedcwerker kan er cl later op
terugkomen.

middel hoe moet je het hoe veilig prijs hoe kom denk je dat het pretig bijzondClrhedCln

b 'k? 'h? 'e erBan? is" Waarom wel/niet?e rui en is et
Condoom

Pil
f-~~ ....-

..__..__._.- ""-
Pessariwn

--

Spiraaltje

Sterilisatie
._----.---

--_.._~._'....,
Chemische
Middelen

~~y".,.,-."- .~,,~..."._--- .........._-

__~ .._ ......_._., a_" ..~" ,~u" _ __,_. ..~,..__~._ ,_, 0' ___.____._. __,__,_____~..,..,. _..., ...._....__... "_,, .. 0' '--~.~'''--'-.--

Voor het
zingen de
kClrk uit

_.~______ _..._.',r~p ,_"'__'" ._.~___._u....___ .._.. __...-~__..____._.~ __,.__._ ,.~.~~..'n"_'_~__'" . .-. "_".,--..._.._-" ,.....-._.._.-..-

~AAN HELEMAAL BLOOT
"ED IKEEN HEKEL
DAAROM
"ED IK CONDOOMS GEKOC'HT

~~~
~~~

28


	voorkant
	EC-ROTT-0030_LDAPMAIL_11272008-112506.PDF.pdf

