
Alle Regenbooglinkjes bij elkaar  
 

Onderbouw  
Lied: Een beetje anders  
   ‘Een beetje anders’, met zang: https://youtu.be/vIlhNaol7-w 

Walk of Fame 
Foto sterrenhemel 

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1edvLSXXXXXakaXXXq6xXFXXXp/10x10FT-Donkerblauw-
Ruimte-Sterrenhemel-Sterren-Custom-Foto-Achtergrond-Studio-Achtergrond-Vinyl-300-cm-
x-300-cm.jpg 
Ik heb twee papa’s 
 Video Ik heb twee papa’s 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-ik-heb-twee-papas/#q=homoseksualiteit 
Roze bril 
 Wilt u het rijmpje zingen? Luister voor de melodie: https://youtu.be/oYYhzJL6Td4 

Kletspraatjes 
 Download de kletskaartjes over               

 ‘Jongens tot en met meisjes: Praten over verschillen, van binnen en van buiten’ 
Dans op muziek  
 Muziek Follow the leader: Rustige muziek https://youtu.be/R7ChMy3qROI 

                                                 Vrolijke muziek https://youtu.be/LQZ23pWQ-eM    
 Muziek Na-apertje: zie bovenstaande muziek                                                                         
 Muziek Spiegelen: https://youtu.be/UbC0qxXyKDc                                                                                  

Kleurrijk portret 
 Portretschilder Esther van Tilburg | Portretten 2016/2017: https://youtu.be/R0Md3Y_aYQA 

 
Middenbouw  
Lied: Een beetje anders  
   ‘Een beetje anders’, met zang: https://youtu.be/vIlhNaol7-w 

Walk of Fame 
Foto sterrenhemel 

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1edvLSXXXXXakaXXXq6xXFXXXp/10x10FT-Donkerblauw-
Ruimte-Sterrenhemel-Sterren-Custom-Foto-Achtergrond-Studio-Achtergrond-Vinyl-300-cm-
x-300-cm.jpg 
Mijn vader is homo 
 https://schooltv.nl/video/mijn-vader-mijn-vader-is-homo/#q=homoseksualiteit 

Kletspraatjes 
 Download de kletskaartjes over               

 ‘Jongens tot en met meisjes: Praten over verschillen, van binnen en van buiten’ 
Dans op muziek 
 Folow the leader: https://youtu.be/jD3FWQIDla4 

                                         Of https://youtu.be/qMG1BXo8Asg 

 Lichaamsdelendans: https://youtu.be/qB5G6NOh-ww 
 Spiegelen: https://youtu.be/yQBvqMJaaog 

Kleurrijk portret 
 Portretschilder Esther van Tilburg | Portretten 2016/2017: https://youtu.be/R0Md3Y_aYQA 

https://youtu.be/vIlhNaol7-w
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https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-ik-heb-twee-papas/#q=homoseksualiteit
https://youtu.be/oYYhzJL6Td4
https://www.gayandschool.nl/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/Kletskaartjes-over-Jongens-tot-en-met-Meiden.pdf
https://youtu.be/R7ChMy3qROI
https://youtu.be/LQZ23pWQ-eM
https://youtu.be/UbC0qxXyKDc
https://youtu.be/R0Md3Y_aYQA
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Bovenbouw 
Lied: Een beetje anders 
   ‘Een beetje anders’, met zang: https://youtu.be/vIlhNaol7-w 

Walk of Fame 
Foto sterrenhemel 

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1edvLSXXXXXakaXXXq6xXFXXXp/10x10FT-Donkerblauw-
Ruimte-Sterrenhemel-Sterren-Custom-Foto-Achtergrond-Studio-Achtergrond-Vinyl-300-cm-
x-300-cm.jpg 
Documentaire : Homoseksualiteit. Hoe gaan we ermee om? 
 https://schooltv.nl/video/homoseksualiteit-hoe-gaan-we-er-in-de-wereld-mee-

om/#q=homoseksualiteit 
Kletspraatjes 
 Download de kletskaartjes over               

 ‘Jongens tot en met meisjes: Praten over verschillen, van binnen en van buiten’ 
Video Dokter Corrie show over homoseksualiteit 
 https://schooltv.nl/video/de-dokter-corrie-show-homoseksualiteit/#q=homoseksualiteit 

‘Hoe Ky Nils’ werd 
 Documentaire ‘Hoe Ky Nils’ werd:      Hoe Ky Niels werd - 2Doc.nl 

Dans op muziek  
 Follow the leader muziek: https://youtu.be/nfWlot6h_JM 

   of iets rustigere muziek    : https://youtu.be/7yp01iNQBeI 

 Namendans: https://youtu.be/ibrtIq-s9l8 
 Spiegelen    : https://youtu.be/UbC0qxXyKDc 

Melvin 
 Film ‘Niet op meisjes’ 18 minuten  

Over een jongen van een jaar of 11 die homo is maar het niet op school durft te vertellen 
https://schooltv.nl/video/zapp-echt-gebeurd-niet-op-meisjes/#q=homoseksualiteit 
Kleurrijk portret 
 Portretschilder Esther van Tilburg | Portretten 2016/2017: https://youtu.be/R0Md3Y_aYQA 
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