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Lees en omcirkel het juiste antwoord. 

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 

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

 

Wat is trans/transgender? Lees!  

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. 

 

Kijk naar het eerste filmpje: https://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/170512-dag-tegen-homofobie  

Omcirkel het juiste antwoord. 

Wat betekent het woord ‘fobie’?  

a) angst      

b) verdriet 

Waar is er nog homofobie?     

a) Alleen in België. 

b) Overal in de wereld, ook in België.  

c) Overal in de wereld, behalve in België. 

Waarom komen de mensen op straat?    

a) Ze willen dat alle mensen aanvaard worden. 

b) Ze vinden homofobie goed.  

 

Kijk naar het tweede filmpje: https://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/170512-dag-tegen-homofobie  

Schrijf de woorden in de juiste zin. Vervoeg het werkwoord! 

Kies uit: zich schamen – zijn – uit de kast komen – pesten - worden. 

 

o Zijn broek staat open.  

Hij ……..…………………………………….. 

o Ze gooien de pennenzak van de jongen in de vuilnisbak.  

Ze ……….……………………..de jongen. 

o Rosa is verliefd op een meisje en wil dit aan haar ouders vertellen.  

Ze wil .…………………………………….. 

o Matthias is sterker …………………..……….. want er staan nu veel mensen achter hem.  

o Hij …………………………… ook een voorbeeld voor veel jongeren. 

https://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/170512-dag-tegen-homofobie
https://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/170512-dag-tegen-homofobie
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IDAHOT is een afkorting. Wat betekent deze afkorting? Schrijf het op. 

I……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ho…….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

T………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Welke taal is dit? Omcirkel. 

Frans    Engels   Arabisch  Dari  Pools 

 

 

Wat betekent de afkorting in het Nederlands? Schrijf het op. 

.……………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

 

Waar zijn jullie bang van? Spreek met je buur: zijn jullie bang van… 

spinnen – alleen zijn – op een hoge ladder klimmen - oud worden – gepest worden -      

’s nachts naar huis wandelen - … 

 

Zijn “holebi-fobie” of “trans-fobie” goede woorden? Kruis aan. 

0 Ja, want mensen die holebifoob zijn, zijn bang van holebi’s of transgenders. 

0 Nee, want mensen die holebifoob zijn, zijn niet bang van holebi’s of transgenders.  

 

Wat is “holebi-fobie” of “trans-fobie” dan wel? Kruis aan. 

0 Mensen niet aanvaarden omdat ze homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn. 

0 Aandacht geven aan holebi’s of transgenders in de krant. 

 

IDAHOT, de Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie valt op 17 mei. 

Welke vlag zie je die dag aan het stad- of gemeentehuis?  Kruis aan. 

0 De vlag van Amerika.  

0 De regenboogvlag.   
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Ben je al eens gediscrimineerd geweest? Vertel het aan je klasgenoten.  

Schrijf rond de emoji enkele kernwoorden. 

Hoe voelde je je daarbij? Teken. 

 

 

 

 

 

Hoe voel je je als je aanvaard wordt? Vertel het aan je klasgenoten.  

Schrijf rond de emoji enkele kernwoorden. 

Teken.  

 

 

 

 

 

Wat kan jullie doen zodat holebi’s en transgenders in de klas aanvaard worden? 

Schrijf op.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Luister naar of lees de tekst. Bron: https://www.ketnet.be/karrewiet/internationale-dag-tegen-homofobie 

Internationale dag tegen homofobie 

 

 

Geen haters vandaag! 

 

Ken of ben jij een jongen die op jongens verliefd wordt? Ken of ben jij een meisje dat op 

meisjes verliefd wordt? Wees dan extra lief voor hem/haar/jezelf op deze Internationale 

Dag tegen Homofobie en Transfobie (en alle andere dagen). 

 

Ken je geen holebi's of transgenders? Denk dan eens na over hoe jij met deze mensen 

zou omgaan. Vind jij het leuk als iemand jou slecht behandelt omdat je anders bent? 

NEE! 

 

Jammer genoeg zijn holebi's en transgenders zijn nog vaak het slachtoffer 

van geweld. Dat moet veranderen. Daarom sturen we vandaag een duidelijke 

boodschap tegen haat. Want haten is nergens voor nodig. Wees lief voor elkaar 

 
 

 

Waarover gaat de tekst? Waar of niet waar? Omcirkel. 

Je moet lief zijn voor elkaar.     WAAR / NIET WAAR 

Haten is goed.        WAAR / NIET WAAR 

Het is beter dat een jongen op een jongen verliefd wordt.  WAAR / NIET WAAR 

Holebi’s verdienen een speciale feestdag.    WAAR / NIET WAAR 

 

  

https://www.ketnet.be/karrewiet/internationale-dag-tegen-homofobie
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Wat is haat? Spreek met je buur.  

- Maak daarna samen een woordenwolk. 

- Noteer minimum 10 dingen die je met ‘haat’ associeert. 

 

 

 

 

haat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Klaar? Maak dan een woordenwolk over liefde. 

- Noteer minimum 10 dingen die je met ‘liefde’ associeert. 

 

 

 

 

 

                  

liefde 
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Wat is hate speech? Lees. 

Hate speech is een Engels woord. De Nederlandse vertaling is haattaal (haat+taal). Het 

is dus taal die haat promoot. Haat tegenover een groep mensen omdat ze bv. een zwarte 

huidskleur hebben, omdat ze homo zijn, omdat ze moslim zijn…  

 

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

Beantwoord de vragen. 

Wie is Jeroen Meus? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat is Jeroen Meus beu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat zijn sociale media? Welke voorbeelden van sociale media worden er gegeven? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat is het gemakkelijkste: slechte dingen op online media posten of slechte dingen 

zeggen tegen iemand? Waarom? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kan je alles direct uitpraten op sociale media? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Blijven de leerlingen fan van sociale media? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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. 

https://www.ketnet.be/karrewiet/11-september-2017-schelden-op-sociale-media
http://www.lumi.be/
http://www.zanzu.be/
http://www.min19.be/
http://www.sensoa.be/
https://cavaria.be/verenigingen/shouf-shouf
http://www.merhaba.be/
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Bijlage: woordenlijst 

 

Nederlands Vertaling 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


