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Lees!
Trek daarna op de tweede lijn de woorden weer uiteen.

Dit is het symbool voor een man.

DITISHETSYMBOOLVOOREENMAN.
Dit is het symbool voor een vrouw.

DITISHETSYMBOOLVOOREENVROUW.

Omcirkel de symbolen.

Lees.
Soms worden meisjes verliefd op jongens.
Soms worden meisjes verliefd op meisjes.
Soms worden jongens verliefd op meisjes.
Soms worden jongens verliefd op jongens.
Omcirkel.
Een jongen die op meisjes verliefd wordt is een:

homo / hetero / lesbienne

Een jongen die op jongens verliefd wordt is een:

homo / hetero / lesbienne

Een meisje dat op jongens verliefd wordt is een:

homo / hetero / lesbienne

Een meisje dat op jongens verliefd wordt is een:

homo / hetero / lesbienne
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Iemand die op jongens én meisjes verliefd wordt is een:

hetero / biseksueel

Trek een lijn tussen de woorden en de afbeelding.

0

0 hetero

0

0 homo

0

0 lesbisch

Wat is trans/transgender? Luister naar de tekst.
Een transman is iemand die geboren is als vrouw, maar zich man voelt.
Een transvrouw is iemand die geboren is als man, maar zich vrouw voelt.

Teken wat je leest!

Een baby met twee papa’s

Een meisje met twee mama’s
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Kijk naar het eerste filmpje:

https://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/170512-dag-tegen-homofobie

Kruis aan wat juist is.
‘FOBIE’
0 Ik ben bang van spinnen. Ik heb een fobie voor spinnen.
0 Ik hou van voetballen. Ik heb een fobie voor voetballen.
‘HOLEBI’
0 Ho+Le+Bi = Hongarije + Letland + Bilgië
0 Ho+Le+Bi = Homo + Lesbisch + Biseksueel
‘Holebi-fobie’
0 Houden van holebi’s
0 Holebi’s niet leuk vinden.
‘Trans-fobie’
0 Houden van transgenders.
0 Transgenders niet leuk vinden.
Waarom is er een dag tegen holebifobie en transfobie?
0 Omdat respect voor alle mensen belangrijk is.
0 Omdat respect voor de leraar belangrijk is.
Kleur:
Kleur de derde letter van het alfabet bruin.
Kleur de vijfde letter van het alfabet roze.
Kleur de zestiende letter van het alfabet oranje.
Kleur de achttiende letter van het alfabet grijs.
Kleur de negentiende letter van het alfabet rood.
Kleur de twintigste letter van het alfabet blauw.
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Kijk naar het tweede filmpje:

https://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/170512-dag-tegen-homofobie

Trek een lijn.

Hij schaamt zich.

0

0

Ze pesten de jongen.

0

0

Hij is trots.

0

0

Ze zijn vrienden.

0

0

Ik ben
Mensen helpen elkaar.

0

0

Hij komt uit de kast.

0

0

homo.
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Waar zijn jullie wel of niet bang van?
Kleur het vakje waar je bang van bent rood.
Kleur het vakje waar je niet bang van bent groen.

Ben je al eens gediscrimineerd geweest?
Vertel het aan je klasgenoten.
Hoe voelde je je daarbij? Teken.
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Hoe voel je je als je aanvaard wordt door mensen?
Vertel het aan je klasgenoten.
Teken.

Op 17 mei hangt de regenboogvlag aan het stadhuis, in de winkelstraat, in het
station, … Kleur de regenboogvlag in de juiste kleuren.

rood
oranje

geel
groen
blauw
paars
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Kijk naar het filmpje:

https://www.ketnet.be/karrewiet/11-september-2017-schelden-op-sociale-media

Beantwoord de vragen mondeling.
-

Wie is Jeroen Meus?

-

Wat is Jeroen Meus beu?

-

Wat zijn sociale media?

-

Wat is het gemakkelijkste: slechte dingen online zetten
of slechte dingen zeggen tegen iemand? Waarom?

-

Wat kan je zelf doen op sociale media om het leuk te
houden voor iedereen?

Maak een mooie tekening, tekst of gedicht
tegen haat in de kleuren van de regenboog.

Wil je graag wat extra informatie, kijk dan eens naar deze websites:
www.lumi.be
www.zanzu.be
www.min19.be
www.weljongniethetero.be
https://cavaria.be/verenigingen/shouf-shouf
www.merhaba.be

We zijn allemaal mensen,
allemaal uniek.
Iedereen verdient respect.
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