Lessen voor
de
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Waarom de Regenboogweken?

Kerndoel
In 2012 is respect voor seksuele diversiteit toegevoegd aan kerndoel 38 van het basisonderwijs.
‘De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving een
belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de
samenleving, waaronder seksuele diversiteit.’

Homo!!
‘Homo!!’ hoor je vaak op het plein, op straat, bij voetbal. Het is een scheldwoord geworden.
Niemand wil uitgescholden worden, en al helemaal niet met Homo. En toch gebeurt het
vaak. Maar homo is geen scheldwoord, het komt van het woord Homo Sapiens, en dat zijn
we allemaal.
Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde en is iedereen weer een beetje anders.
De diversiteit geeft kleur aan ons mensen. We hebben verschillende kleuren, spreken andere
talen, houden van verschillende dingen of mensen.
Maar soms houd je van hetzelfde en kun je zomaar homo of lesbisch of biseksueel zijn.
Of dat normaal is?
Dat weet niemand, er is niemand van ons die kan zeggen wat normaal is, omdat we allemaal
zo verschillend zijn: wit, donker, geel, met sproetjes, met hoofddoek of rode appelwangen.
Dik of dun en lang of kort. Hetero, homo, lesbisch, biseksueel of transseksueel (=LHBT).
Allemaal misschien een beetje anders, maar iedereen hoort erbij.
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De Regenboogweken
Het regenboogproject is een manier om met de kinderen in de klas en op
school deze onderwerpen te bespreken, bevragen en ervaren.
Want je bepaalt zelf wat jij normaal vindt en wat niet
en hoe verschillend je kan zijn van elkaar of juist hetzelfde.
Het gaat om de ervaring van alles wat anders is en dat je mag leren daar met
respect en een speelse open houding mee om te gaan.
Dat je leert dat Homo geen scheldwoord is, maar dat het gaat over liefde en
verdraagzaamheid voor de diversiteit in onze samenleving en op school.

Voor alle kinderen
Het regenboog project is gemaakt voor alle kinderen van de
basisschool. Er zijn opdrachten voor onderbouw, middenbouw en
bovenbouw.
De school krijgt een tas met daarin lessen voor elke bouw en
bijpassende spullen voor de hele school.
Het lespakket is speels vormgegeven en zo zijn de opdrachten ook:
speels!
U kunt zelf bepalen wanneer in het schooljaar dit project in te
plannen.
Duur: Verspreid over 3 weken heeft u ruimschoots de tijd om alle
lessen uit te voeren.
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Wens
Laten we met elkaar zorgen dat Homo! geen scheldwoord
wordt, maar een begrip wat over ons allemaal gaat, de
Homo sapiens.
Dat we mogen leren dat we allemaal anders zijn
en dat juist het respect voor het verschil zorgt dat iedereen
zijn kleuren durft te laten zien, net als bij een mooie
regenboog.
We hopen dat jullie er een mooi feestje van maken!

Janneke Bijlsma en Aaf Dotinga, Kunstkade Leeuwarden.
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Roze hoek
met
knotsgekke
foto!!

Wat gaan we doen?
1. Een plekje in de school helemaal versieren in het roze
2. Een knotsgekke foto maken in de roze hoek

Doel
Een roze achtergrond
creëren voor foto’s en
met eventuele
vertelstoel voor een
gast.

Voorbereiding
Kies een centrale plek of hoek in de school, waar genoeg ruimte is om
in te staan of te zitten met een groep
Pak een oude stoel
Eventueel een oude fotolijst
Verzamel roze spullen of schilder spullen roze
Roze crêpe papier, roze verf, roze lappen stof, roze wol, roze kleding
plakband, punaises, touw, enz.
mobiel, Ipad of camera

Hoek versieren
Kleed de hoek zo ROZE en mooi mogelijk aan.
Versier de stoel en beschilder eventueel een fotolijst.
Tip!
Maak slingers, vlaggetjes, vouw bloemen, hang
sjaaltjes en gordijnen op.
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Knotsgekke foto!
Vraag alle kinderen om verkleed in het ROZE op school te komen.
Hoe gekker, des te leuker.
Zet alle kinderen individueel, in de roze hoek, op de foto.
Variatie: Verkleed je in je lievelingskleur
(Voor die kinderen die echt niet in het roze willen)

Tip!
Print de foto’s en hang ze op in de
school, in de klas, op de gang, voor het
raam
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De vertelstoel
Doel
Leerlingen luisteren naar een
volwassene die homo is. Hierdoor
krijgen ze niet alleen informatie over
het onderwerp, maar ontmoeten ze
er ook een!

Wat gaan we doen?
Deze les bestaat 2 onderdelen:
1. Luisteren naar iemand die homo is
2. Vragen stellen

Voorbereiding
Zoek binnen het netwerk van de school (team, ouders, ooms of tantes o.i.d.) naar iemand die
lesbisch-homo-biseksueel-transgender is en die daar over wil vertellen.
Maak van te voren afspraken met de leerlingen dat ze respectvol zullen luisteren en vragen
stellen.
Laat de kinderen van te voren ook al vragen bedenken, wat willen ze weten?

De vertelstoel
In de roze hoek staat een roze stoel. De vertelstoel. Op deze stoel neemt de homo plaats.
Deze persoon verteld over zijn of haar leven als lhbt. De leerlingen luisteren naar de verteller,
maar mogen ook vragen stellen. Het is een interactief verhaal.
Nadat de homo verteld heeft, mogen de kinderen hun vragen stellen. Het is mooi als het een
boeiend gesprek wordt, waarin iedereen mee kan doen. De leerkracht zorgt voor een goed
verloop.
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Wist-je-datjes
Homoseksualiteit ook bestaat in het dierenrijk?
Giraffen, vlinders, dolfijnen, schapen en nog veel
meer dieren kunnen ook homo zijn.

Hulpvragen voor de verteller
Wanneer wist hij dat hij homo (lhbt) was?
En wanneer was hij voor het eerst verliefd?
Wanneer vertelde hij dat aan zijn omgeving en
Wat vonden zij ervan?
Wat vond de homo zelf van zijn homo-zijn?
Hoe voelde dat?
Wat vond hij er moeilijk aan?
En hoe is het nu? Is hij getrouwd, verkering of alleen?
Heeft hij ook kinderen?
Hoe voelt hij zich nu in zijn leven als homo?
Voelt hij zich geaccepteerd? Wanneer wel en wanneer niet? En wat vindt hij
daarvan?
Wat zou hij nog willen zeggen tegen de kinderen wat hij belangrijk vindt? Of leuk
om te vertellen? (anekdote)
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Wat gaan we doen?
1. Ons verkleden
2. Feest vieren
3. Optocht

Pride!!

Doel
Met een kleurige lawaaioptocht vragen we aandacht
voor diversiteit. We vieren
onze verscheidenheid.
Iedereen mag zijn zoals hij is en
hoort erbij.

Voorbereiding
Bepaal de laatste dag van de regenboogweken
Spreek af dat iedereen dan verkleed op school mag komen
Neem spul mee om lawaai mee te maken

Pride
Loop een lawaai-optocht door de school, om de
school, door de wijk.
Tip!
Eindig met samen dansen op het plein.
(Zie de les: Dans op muziek)
Veel plezier !!
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Prijs voor de mooist versierde school
Doel
De prijs winnen van de
leukst versierde
Regenboogschool!!

Wat gaan we doen?
Deze opdracht bestaat uit drie onderdelen:
1. De school versieren
2. De versierde school filmen
3. Het filmpje mailen

Voorbereiding
Mobiele telefoon

Tijdens de Regenboogweken zijn er meerdere opdrachten om
iets te maken of te versieren. De school die mee wil dingen naar
de prijs voor de ‘mooist versierde Regenboogschool’ kan op
eenvoudige wijze meedoen.
Hoe?
Door met een mobiele telefoon een klein filmpje te maken
waarin je laat zien hoe leuk en mooi jullie school versierd is.
Tip
Houdt tijdens het filmen uw mobiel horizontaal.
Het hoeft maar een eenvoudige opname te zijn van de
versieringen in jullie school.

De Prijs
De prijs is een leuke verrassing voor de school.
Beschikbaar gesteld door Stern Nijland en Linda de Haan.
Schrijfsters en illustratoren van het kinderboek: ‘Koning en Koning’.
Zie ook https://www.koningenkoning.nl/

Opsturen
Stuur jullie filmpje voor 8-10-2021
naar: janneke.bijlsma@kunstkade.nl
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Uit de kast

Boekenlijst

Uit de kast: Prentenboeken
Schrijver
Amendt, L.
Hemmerechts, K.
Haan L. de
& Nijland S.
de Haan L.
Haayema, M.
Lammers, P.

Titel

onderwerp

Pippa zoekt een pappa

lesbische vrouwen

Vijf mama's voor Olifant
Koning en Koning

lesbische vrouwen
homoseksualiteit

Lance & Lot zoeken zich rot
Joep!
Het lammetje dat een varken is

homoseksualiteit
homoseksualiteit
transseksualiteit

Uit de kast: 6-9 jaar
Schrijver
Titel
Galddines, T.
Hofmans, J.
Minne, B.
Os, E. van
Vermeulen, M.

Vissenkind
Stop
Gelukkige vaderdag, Silvie!
Wee wee wee punt muis punt ei
(eerste leesboekje)
Sieb wil een papa kopen
(eerste leesboekje)

onderwerp
homoseksualiteit
homoseksualiteit
transseksualiteit
lesbische vrouwen
lesbische vrouwen

Uit de kast: Informatief 6-9 jaar
Schrijver
Titel

onderwerp

Riksten-Unsworth,
Duhig, H.

lesbische vrouwen
homoseksualiteit

Tante Truus trouwt
Ik heb twee vaders

TIP! Uitgebreide informatie over de boeken Uit de kast vind u op
Schoolkade Primair onderwijs Overig aanbod Regenboogweken
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Uit de kast: 9-12 jaar
Schrijver
Titel

onderwerp

Aar, H. van
Boyne, J.
Bruijstens, M.
Feller, P.
Feller, P.
Feltzer, E.
Hofmans, J.
Kaathoven, N. van

homoseksualiteit
transseksualiteit
homoseksualiteit
lesbische vrouwen
lesbische vrouwen
lesbische vrouwen
homoseksualiteit
lesbische vrouwen

Emma en Jits
Mijn broer heet Jessica
Storm
Een cavia en twee moeders
Keepster gezocht
Tien vragen aan mijn vader
Stop
Actie voor onze roze juf!

Sikkel, M.
Villa Valentijn homoseksualiteit
Van Sever, N. Het geheim van meester Daan

transgender

Uit de kast: Informatief 9-12 jaar
Er zijn veel informatieve boeken, ook voor 9-12 jaar. Deze kunt u in de catalogus
van dbieb vinden. In “collectie” zoeken op bijv. lesbische vrouwen en dan links een
selectie maken, bij “publiek” op “jeugd” klikken

Uit de kast: 12+
Schrijver
Björk, M.
Cazemier, C.
Defauw, M.
Galddines, T.
Johnson, M.
Stoffels, M.
Swagerman, N.
Verroen, D.

Titel
Jongen transseksualiteit
Verliefd zijn is een ramp
Panfluit met gouden noten
Koning Valentijn
2+1
Gezicht van Britt
Maar ik ben jou niet
Niemand ziet het

Visser, D.

Drama Queen

onderwerp
lesbische vrouwen
homoseksualiteit
homoseksualiteit
lesbische vrouwen
lesbische vrouwen
homoseksualiteit, lesbisch
homoseksualiteit, Nederland
jaren 40
lhbt

TIP! Uitgebreide informatie over de boeken Uit de kast vind u op
Schoolkade Primair onderwijs Overig aanbod Regenboogweken
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Koning en Koning
Doel
Door verhaal en spel
onderzoeken de kinderen
de keuzemogelijkheden
van de prins. Wie wordt
zijn nieuwe liefde??

Wat gaan we doen?
Deze les bestaat uit 4 onderdelen:
1. Voorlezen van een deel van ‘Koning en Koning’
2. De kinderen maken het verhaal af en spelen het uit
3. Het einde van ‘Koning en Koning’ voorlezen
4. Gesprek

Voorbereiding
Boek: ‘Koning en Koning’ van Linda de Haan en Stern Nijland
Speelruimte creëren, dus stoelen en tafels aan de kant

Voorlezen
Lees het verhaal voor tot en met de bladzijde waarop de Koningin
en haar zoon het niet meer zien zitten.
Leespauze
Vraag de kinderen hoe zij denken dat het afloopt.
Bespreek de mogelijkheden en lees dan het verhaal uit.

Gesprek
Wat vind je van het verhaal?
(Gek/stom/leuk/verdrietig/zielig/vreemd/boos etc.)
Wat is verliefd zijn? Wie is er wel eens verliefd?
Hoe merk je dat je verliefd bent?
Knikkende knieën en een warm gevoel in je buik?
Kunnen jongens verliefd worden op jongens?
Ken je ook iemand die homoseksueel is?
Niets is goed of fout. Alles mag er zijn
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Tekenen
De kinderen tekenen zichzelf in de kleren waarin ze naar de bruiloft gaan.
Speelhoek
Speel de trouwerij van de Prins met Prins Heerlijk

Wist-je-datjes
Dit boek al in 12 talen verschenen is?
De makers van dit boek in Friesland wonen?
Je ze uit kunt nodigen voor een schoolbezoek?

Voor meer informatie over het boek
of de schrijvers zie:
https://www.koningenkoning.nl/

Les voor de
midden- en
bovenbouw

Koning en Koning
Doel
Door verhaal en spel
onderzoeken de kinderen
de keuzemogelijkheden
van de prins. Wie wordt
zijn nieuwe liefde??

Wat gaan we doen?
Deze les bestaat uit 4 onderdelen:
1. Voorlezen van een deel van ‘Koning en Koning’
2. De kinderen maken het verhaal af en spelen het uit
3. Het einde van ‘Koning en Koning’ voorlezen
4. Gesprek

Voorbereiding
Boek: ‘Koning en Koning’ van Linda de Haan en Stern Nijland
Speelruimte creëren, dus stoelen en tafels aan de kant

Voorlezen
Lees het verhaal voor tot en met de bladzijde waarop de Koningin
en haar zoon het niet meer zien zitten.

Een zelfbedacht einde
Verdeel de klas in groepjes. Elk groepje bedenkt nu zelf het einde
van het verhaal en maakt daar een toneelstukje van.
De kinderen krijgen de volgende opdracht:
Hoe gaat het verhaal verder?
Krijgt de prins een liefde en kan moeder Koningin met pensioen?
Maak daar een toneelstukje van.

Les voor de
midden- en
bovenbouw
Presenteren
Om de beurt laten de kinderen hun stukje zien.
Kijkvraag voor het publiek:
Wat voor einde heb je gezien?
Kon je duidelijk zien wie de Prins was, de Koningin, de lakei, enz.??
Waaraan zag je dat?

Einde voorlezen
Lees na alle presentaties het einde voor dat de schrijfsters
bedacht hebben, en bespreek dat kort na.
Wat vind je ervan?
(Gek/stom/leuk/verdrietig/zielig/vreemd/boos etc.)
Wat is verliefd zijn? Wie is er wel eens verliefd?
Hoe merk je dat je verliefd bent?
Knikkende knieën en een warm gevoel in je buik?
Kunnen jongens verliefd worden op jongens?
Ken je ook iemand die homoseksueel is?
Niets is goed of fout. Alles mag er zijn

Wist-je-datjes
Dit boek al in 12 talen verschenen is?
De makers van dit boek in Friesland wonen?
Je ze uit kunt nodigen voor een schoolbezoek?

Voor meer lesideeën en informatie
over het boek of de schrijvers zie:
https://www.koningenkoning.nl/

