Maak een grote kring

In kleine groepjes

W a t do e j ij?

brief

ik

van

Ik b e n . . .

Er komen twee vrouwen kijken in het kinderdagverblijf waar jij werkt. Eén van hen heeft een dikke
buik. Wat zeg je tegen beide vrouwen?
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H o e z it da t ?

Probleem

o of lesbisch?
Hoeveel procent van de mensen zijn hom

Wat is travestie?
Is homoseksualiteit aangeboren of aangeleerd?

Wat betekent coming out?
Wat betekent: Iemand uit de kast trekken?

Wat gebeurt er op Paarse Vrijd

ag?

Moet je een geslachtsoperatie gehad hebben vóórdat
je in je paspoort je geslacht kunt laten veranderen?
Hoe kom je er achter of je homo, lesb

i of bi bent?

Hoe wil jij jezelf beschrijven? Pak een pen of potlood.
Elke beschrijving begint met ‘Ik ben...’ dat vul je aan
met één woord.

ik ben
ik ben
ik ben
ik ben
ik ben

Jouw klas heeft voorlichting gehad over
homoseksualiteit en biseksualiteit. Sinds
die tijd scheldt één van je klasgenoten
steeds met ‘homo’. Wat doe jij?

Een collega van jou is transgendervrouw (transitie van
man naar vrouw). Achter haar rug om wordt er over
haar geroddeld. Jij hoort dit. Wat doe jij?

Deze spiekbrief hoort bij
‘Wij, jij en ik, respectvol
over liefde en diversiteit’

Hoe zit dat?

wat doe jij?

Ik heb een probleem, ik ben pas heel
jong, maar ik ben er al achter gekomen
dat ik lesbisch ben. Ik weet niet zo goed
hoe ik ermee om moet gaan. De enige
die het weet is het meisje waarop ik ben.
Zij zegt dat ik het gewoon moet negeren
en moet laten gaan. ‘Daar kom je later
nog wel achter,’ zegt ze. Want ik weet
het niet heel erg zeker. Ik wil er niet met
mijn ouders over praten, want ik denk
dat ze heel raar gaan reageren. En me
belachelijk gaan vinden. Omdat ze heel
erg van ‘gewoon zijn’ houden.
En dat ben ik dus niet…
Heeft iemand tips?

Je bent moeder of vader van een zoon van 12.
Jouw (hetero) zoon zit op voetbal. De coach van het
team wil het douchen na de wedstrijd afschaffen
omdat een homoseksuele teamgenoot niet mee
onder de douche mag van andere teamgenoten.
Hoe ga jij met je zoon hierover praten?

Schrijf hieronder jouw antwoord aan dit meisje

Regels voor het Lagerhuisdebat

• Je gaat staan als je iets wil zeggen
• De debatleider geeft je de beurt
• Als je bent uitgesproken ga je weer zitten
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Op school moet 3 x per jaar
een activiteit over LHBT
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zo zit dat!
• Alle leerlingen gaan aan één kant van de klas staan
• Spreek af welke hoek van de klas voor de ja-stemmers
en welke hoek voor de nee-stemmers is
• Iemand leest een stelling voor
• Loop naar de ‘ja-’ of ‘nee-’ hoek van jouw antwoord
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vouwwijze spiekbrief
brief
Deze spiekbrief hoort bij
‘Wij, jij en ik, respectvol
over liefde en diversiteit

vouwlijnen

vouw het vel
1 x dubbel

Stellingen:
Ik kon in de lessen altijd mijn mening geven

vouw bij de
stippellijn
terug naar de
middenvouw
(zig-zag vouw)

Als mijn neef homo zou zijn, vind ik dat geen probleem
Als mijn zus lesbisch is, vind ik dat geen probleem
Als mijn buurman homo is, behandel ik hem met respect
Ik zal nu sneller contact maken met iemand die homo,
lesbi, bi of transgender is
Goede vrienden van mij zijn lesbi, homo, bi of transgender
Als een klasgenoot homo, lesbi of bi is moet hij of zij dat
vertellen in de klas

ntiteit

vouw het
geheel nog
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op de stippelijn
brief
Deze spiekbrief hoort bij
‘Wij, jij en ik, respectvol
over liefde en diversiteit
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