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Jongens en meisjes
Leerdoelen
• Het kind wordt zich bewust van verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes
• Het kind wordt zich bewust van sekse gerelateerde rolverwachtingen en -gedragingen
• Het kind leert dat jongens en meisjes gelijkwaardig zijn en dat zij zelf een keuze mogen maken in
hoe zij zich kleden en/of gedragen
Inleiding
Vandaag gaan we kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meisjes. We
benoemen welk gedrag we wel en niet bij jongens vinden passen en welk gedrag we wel en niet bij
meisjes vinden passen. En of dit altijd zo is?
Opdracht 1: Jongens en meisjes
Stel de volgende vragen:
• Wat is gelijk aan jongens en meisjes (bv. haar, t-shirts, grappig, leuk, stoer, etc.)?
• Wat is verschillend bij jongens en meisjes (bv. kleding, gedrag)?
Schrijf de overeenkomsten en verschillen op:
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Opdracht 2: Wat hoort bij wie?
Benodigdheden
• Een schaar
• 1 A4’tje
Schrijf op het A4’tje in verschillende hoeken ‘jongens’, ‘meisjes’ en ‘jongens en meisjes’.
Knip de plaatjes van opdracht 2 uit en plak deze in de ‘juiste’ hoek!
Stel jouw kind de volgende vragen:
• Hier zie je een aantal plaatjes, wat hoort bij wie?
• Wat zien we op het plaatje (jongens, meisjes of jongens en meisjes)?
• Houden alle jongens/meisjes van.. ?
• Zijn er ook jongens in de klas die.. (dansen)?
• Zijn er ook meisjes in de klas die.. (voetballen)?
• Kijk vervolgens of jullie beiden nog meer voorbeelden kunnen verzinnen van gedragingen die
hetzelfde zijn voor jongens en meisjes en die mogelijk verschillend zijn.

Afsluiting
Een jongen kan lang haar hebben en een meisje kan kort haar hebben. Een jongen kan van
voetballen houden en een jongen kan het leuk vinden om met poppen te spelen. Een meisje kan het
leuk vinden om in een boom te klimmen en een meisje kan het leuk vinden om te dansen. Wat je
leuk vindt om te doen, dat beslis jij zelf. Het maakt dan niet uit of je een jongen of een meisje bent.
Boeken die aansluiten bij deze les:
Kleine Aap’s Grote Plascircus. In: Apenkolder. Tjibbe Veldkamp, Lannoo, 2015
De coole cowboy. Tjibbe Veldkamp, Unieboek, 2009

