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Waarom ‘Week van de Lentekriebels’?  
 
De Valentijnschool is een gezonde school. Dit betekent dat we regelmatig stil staan bij onderwerpen als voeding en 
beweging, milieu en hygiëne en psychisch welbevinden. Ook het onderwerp seksualiteit en relaties komt aan bod. 
De lente is een prachtige aanleiding om met kinderen te praten over nieuw leven, gevoelens, vriendschap, verliefd zijn, 
omgangsregels, relaties en seksualiteit. 
De Week van de Lentekriebels is een landelijke projectweek en heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m groep 8 te 
ondersteunen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling en te leren 
verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle 
samenleving en een veilig en prettig leefklimaat. 
 

Kerndoelen basisonderwijs 
 
De school kan in de ontwikkeling van uw kind een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van rekening een 
lange tijd door. Kinderen worden voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij en naast kerntaken als rekenen en 
lezen leren zij ook sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 
Een goede begeleiding, kennisoverdracht en het leren van vaardigheden thuis en op school kan er toe bijdragen dat 
kinderen een positief zelfbeeld en de juiste vaardigheden ontwikkelen op het gebied van relaties en seksualiteit. Aandacht 
voor deze thema’s op jonge leeftijd kan er ook voor zorgen dat ze geen of minder risico’s gaan nemen op dit gebied. 
Een van de kerndoelen in het primair onderwijs is: Oriëntatie op jezelf en de wereld. 
In het besluit van het Ministerie van OCW (onderwijs, cultuur en wetenschappen) staat:  
“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een 
belangrijke rol spelen en ze leren respectvol met elkaar om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen, met 
daarbij aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit.” 
 

In gesprek met uw kind 
 
U als ouder bent de belangrijkste opvoeder van uw kind. Soms is het lastig om 
seksualiteit te bespreken met uw kind. Misschien omdat u denkt dat uw kind op zo’n 
jonge leeftijd nog niet met seksualiteit bezig is, of u bent bang dat u uw kind hierin 
teveel aanmoedigt. Maar ook jonge kinderen hebben vragen over vriendschap, 
gevoelens, relaties en seksualiteit. "Hoe groeit een baby in de buik? Mag ik ook met 
auto’s spelen? Waarom heeft Arjen twee vaders? Wanneer ben je verliefd en hoe maak je het uit als het niet meer goed 
voelt? Wat gebeurt er met je als je puber wordt?” 



Door al op een jonge leeftijd met kinderen over dit onderwerp te praten, wordt het voor kinderen iets normaals. U hoeft 
er niet bang voor te zijn dat uw kind nog niet toe is aan bepaalde informatie, ze onthouden namelijk alleen wat zij 
interessant vinden en waar ze op dat moment aan toe zijn.  
 
 
Als ouder kunt u bijdragen aan de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen door hier regelmatig met elkaar open en 
eerlijk over te praten. Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze bij hun ouders terecht kunnen voor de juiste hulp en 
steun. U kunt dit bereiken door geïnteresseerd te zijn en op de hoogte te zijn van het leven van uw kind en open te staan 
voor vragen. 
 

Waar gaan de lessen over?  
 
Waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan de relationele en seksuele vorming van kinderen? 
Relationele en seksuele vorming draagt bij aan de persoonlijke groei, positieve seksualiteitsbeleving en bevordert het 
welzijn en de seksuele gezondheid van kinderen. Kinderen zijn nieuwsgierig, hebben er vragen over en hebben recht op 
betrouwbare informatie. De invloed van andere bronnen zoals sociale media nemen toe. Op school, in de media, op straat 
en thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. Dit 
betekent dat de informatie via internet, televisie en dergelijke, niet altijd op een goede manier wordt aangeboden. 
 
Deze week worden er meerdere lessen rond dit thema gegeven in alle klassen. In de lessen wordt natuurlijk rekening 
gehouden met de seksuele ontwikkeling van het kind. In ons aanbod hebben wij respect voor de verschillende culturen 
binnen onze school. 
Hieronder staat in het kort waar de lessen in de verschillende groepen over zullen gaan: 
In de groepen 1 en 2 zal gesproken worden over de verschillen tussen jongens en meisjes, over vriendschap, wie vind je 
lief en waarom, hoe laat je dat merken. Ook zal er met de kinderen besproken worden wat ze kunnen doen als er zich een 
situatie voordoet, die niet prettig of zelfs bedreigend is. De uiterlijke verzorging komt ook ter sprake. 
In de lessen van de groepen 3 bespreken de kinderen met elkaar op wat voor manieren je kunt laten merken dat je 
iemand aardig vindt en wat vriendschap eigenlijk inhoudt. 
Bij de groepen 4 ontdekken de kinderen dat ieder kind uniek is met eigen kenmerken, voorkeuren en gevoelens. Tevens 
wordt er gekeken hoe een baby in de buik van de moeder groeit. 
In de groepen 5 zal de groei van een baby in de buik aan bod komen en denken de kinderen na over hun eigen zelfbeeld. 
In de groepen 6 bespreken de kinderen welke verschillende manieren van aanraken er zijn en wat je prettig vindt of juist 
niet. Ook gaan de kinderen nadenken over de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en 
meisjes.  
De lessen bij de groepen 7 gaan over de verschillende relaties in het leven van een kind, bv. de 
relatie met een tante of een oom is anders dan de relatie met een moeder of vader. 
De groepen 8 zullen dieper ingaan op de puberteit, wat doen hormonen met je, welke 
veranderingen vinden plaats als je naar het voortgezet onderwijs gaat, het belang van het eigen 
zelfbeeld wordt besproken evenals het gevaar van loverboys en welke risico’s onveilig vrijen met zich mee brengt. 
Op de prikborden, bij de ingangen aan de voorkant van de school, zullen allerlei werkjes, verhaaltjes of tekeningen die 
door de kinderen gemaakt zijn, te zien zijn. 
 

Opening Week van de Lentekriebels maandag 16 maart 
 
Maandag 16 maart om 15.15uur zullen we met alle kinderen op het schoolplein ‘de week van de Lentekriebels’ feestelijk 
inluiden. U bent van harte welkom! De groepen 3 t/m 8 zullen op het grote schoolplein openen en de groepen 1 en 2 doen 
dit op het binnenplein.  
 
  



Ouderkamer 
In de week van 9 t/m 13 maart zal in de ouderkamer gesproken worden over de seksuele ontwikkeling van kinderen t/m 
12 jaar. Hier kunt u met de medewerker ouderbetrokkenheid, Sahila, en andere ouders eens praten hoe u bijvoorbeeld dit 
onderwerp thuis bespreekbaar kunt maken. Op vrijdag 13 maart zal juffrouw Wendy een themabijeenkomst verzorgen 
over dit onderwerp en wat er allemaal voor kinderen verandert als ze in de puberteit komen. 
Op school (bij de administratie en in de ouderkamer) kunt u een folder vragen die u mee kunt nemen, waarin u kunt lezen 
hoe deze ontwikkeling bij kinderen verloopt. 

 


