Themales ‘Seksualiteit’
In deze lesbrief vind je werkvormen om met de klas over het thema seksualiteit
te bespreken. Deze lesbrief is opgedeeld uit en filmfragment uit de voorstelling
Teun, een vijftal filosofische vragen, een stellingenspel en een individuele quiz.
De lesbrief zal een lesuur in beslag nemen.

1. Filmfragment over seksualiteit uit de voorstelling Teun.
https://youtu.be/07gQ_dTiqGY
2. Filosofische vragen:
- Wat is seksualiteit?
- Waarom hebben mensen seks?
- Wat is het verschil tussen porno en seks?
- Kan seks helemaal los staan van liefde?
- Waarom is seks niet altijd leuk?
3. Stellingenspel.
Het lokaal is leeg en de groep staat op een rij in het midden
van het lokaal. Als een leerling het eens is met de stelling, dan doet hij/zij
een stap vooruit, is hij/zij het niet eens met de stelling dan doe diegene een
stap naar achteren. Na 8 stellingen bekijkt de groep hoe ver ze van een
ander vandaan staan en kan de groep het erover hebben over hoe dat komt.
1. Meisjes willen liefde, jongens willen seks
2. Ik heb wel eens spijt gehad van een seksuele ervaring
3. Porno op internet is een voorbeeld van normale seks
4. Porno kijken is normaal
5. Porno verpest het beeld van seks en relaties
6. Ik mag iemand op zijn billen slaan
7. Ik ben wel eens tegen mijn zin in aangeraakt
8. Met een docent praten over seks is op deze school een taboe
4.

Quiz.
Op de volgende pagina is een seksquiz te vinden. Print deze uit
voor je leerlingen of laat deze op het schoolbord zien. Het is de bedoeling
dat de leerling iemand uit de klas kiest en daar de quiz over doet.
Uiteindelijk bespreek je met elkaar de score.

WAT WEET JIJ VAN SEKS?
1.

Hoe groot is een gemiddelde (stijve)
penis?

a. Zo groot als een augurk
b. Zo groot als een snack komkommer
c. Zo groot als een courgette

2.

Hoeveel procent van de meisjes komen
klaar van neuken (penis in vagina)

a. 10%
b. 30%
c. 50%

duurt het gemiddeld voordat
3. Hoelang
een man klaarkomt tijdens de seks?
a. 5 minuten
b. 10 minuten
c. 15 minuten

eens anale seks gehad?
a. 20%
b. 30%
c. 50%

5.

Hoe oud is de gemiddelde
Nederlandse vrouw bij haar
ontmaagding?

a. 15 jaar
b. 17 jaar
c. 19 jaar

uitspraak klopt? Bij seks..
6.a. Welke
Kreunt het meisje voortdurend
b. Gaat alles helemaal vanzelf
c. Kan er ook wel eens wat misgaan
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DE UITSLAG!

procent van de jongeren
4. Hoeveel
tussen de 18 en 20 heeft wel
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MINDER DAN 3 GOED:

Je bent super goed op de hoogte
van hoe en wat op seksueel
gebied. Je bedpartner(s) kan/
kunnen blij met je zijn.

Je hebt al aardig wat kennis
van zaken, maar je moet nog
wel wat leren. Communicatie
is vooral belangrijk.

Seks is heel anders dan
wat je ziet op internet.
Porno is een vak apart en
wat je daar ziet kan je
niet ver wachten van
jezelf en je bedpartner!

