Burgerschapsweek 2020
Les bovenbouw: Een regenbooggezin
Inleiding
Van 18 tot 22 mei 2020 is de week van de burgerschap. Elk jaar staat een ander thema centraal. Dit
jaar is dit het thema “Gezin”. Er zijn vandaag de dag heel veel verschillende soorten gezinnen te
vinden. In Nederland, maar ook daarbuiten. De hoeveelheid gezinsleden, wie er voor de kinderen
zorgt, de gebruiken, de gewoontes, het geloof, wat jullie belangrijk vinden en hoe je met elkaar
omgaat kunnen erg van elkaar verschillen. Hoe bij jullie thuis de dingen gaan is voor jou misschien de
normaalste zaak van de wereld, maar bij je buurjongen of buurmeisje, vriend of vriendin gaan dingen
misschien wel heel anders. Hoe laat jij naar bed moet, wat je doet voor het eten en wat jij je ouders
allemaal vertelt, vinden zij misschien wel heel raar. En andersom kan dit natuurlijk ook gelden!
Vandaag gaan we het hebben over regenbooggezinnen. Een regenbooggezin is een gezin met
ouders van hetzelfde geslacht of op een combinatie van een single vrouw of een homostel en een
lesbisch paar.

Begin
Als je deze les thuis doet, zoek je een ouder op of iemand anders bij je thuis waar je deze les samen
mee kunt doen. Ben je op school, dan kan jouw juf of meester je helpen bij de les.
De regenboogvlag
Een regenboogvlag is een veelkleurige vlag bestaande uit strepen
met de kleuren van de regenboog, maar dan meestal niet in elkaar
overvloeiend, maar met zes of zeven egale stroken.
Regenboogvlaggen werden en worden door de eeuwen heen
gebruikt door zeer uiteenlopende groepen en gebieden verspreid
over de hele wereld. De bekendste regenboogvlaggen zijn die van
de homobeweging en de vredesbeweging.
Opdracht:
Zoek online uit waar en door wie de regenboogvlag allemaal voor werd en wordt gebruikt en schrijf dat
hieronder op.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Kern 1
Als je deze les thuis doet, zoek je een ouder op of iemand anders bij je thuis waar je deze les samen
mee kunt doen. Ben je op school, dan kan jouw juf of meester je helpen bij de les.
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Homoseksualiteit
Homoseksualiteit heeft te maken met je seksuele oriëntatie. Het betekent dat je je aangetrokken voelt
tot iemand van hetzelfde geslacht. Homoseksuelen zijn mannen die zich aangetrokken voelen tot
mannen. Lesbiennes zijn vrouwen die zich aangetrokken voelen tot vrouwen.
Geschat wordt dat ongeveer 10% van de mensen homoseksueel is. Dat klinkt misschien niet als veel,
maar stel dat je in een klas zit met 30 mensen, dan zouden daar al 3 homoseksuelen in kunnen
zitten.
Het is niet helemaal zeker wat homoseksualiteit veroorzaakt, maar de meesten zijn het erover eens
dat we ermee worden geboren. Toch is het meestal niet zo dat iedereen vanaf de geboorte al weet of
hij of zij gevoelens heeft voor mensen van hetzelfde geslacht. Wanneer en hoe je erachter komt dat
je je aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht is voor iedereen weer anders. Sommigen
komen daar rond de puberteit achter, anderen komen er pas jaren later achter. De een komt erachter
door hevige verliefdheid, de ander weet het gewoon van zichzelf. Er is geen vaste manier of vaste tijd
voor om erachter te komen. Het verschilt per persoon.
Biseksualiteit
Naast homo’s en lesbiennes zijn er ook biseksuelen. Biseksualiteit betekent dat je je zowel tot
mannen als vrouwen aangetrokken voelt. Sommige mensen zijn biseksueel met een lichte voorkeur
voor mannen, andere biseksuelen hebben een lichte voorkeur voor vrouwen en weer andere
biseksuelen vinden allebei precies even leuk!
Je staat er niet alleen voor
Erachter komen dat je homo- of biseksueel bent is niet voor iedereen even makkelijk. Voor sommigen
kan het behoorlijk lastig zijn. Dit kan te maken hebben met angst om uit de kast te komen, maar het
kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je (nog) twijfelt. Twijfelen is helemaal niet erg. Het is ook niet
makkelijk om zeker te weten op welk geslacht je nu precies valt. Maar het is belangrijk dat je geen
label op jezelf probeert te plakken. Val je op meisjes of op jongens? Dat is helemaal prima! Val je op
allebei? Dat is ook helemaal prima! Dacht je zeker te weten dat je lesbisch was en val je toch op een
jongen? Of dacht je altijd homo te zijn en val je ineens op een meisje? Dat is ook helemaal prima!
Bekijk onderstaand filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=Qw6euCkJABU
Beantwoord onderstaande vragen:
1. Wat is homoseksualiteit?
2. Wat betekent uit de kast komen?
3. Probeer de volgende begrippen uit te leggen: vraag hulp aan ouders, klasgenootjes, juf of
meester mocht je er niet uitkomen.
o Gender
o Lesbisch
o Biseksueel
o Transgender
o Uitleg van de LHBT : https://pride.amsterdam/stichting-amsterdam-gay-pride/
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Kern 2
Als je deze les thuis doet, zoek je een ouder op of iemand anders bij je thuis waar je deze les samen
mee kunt doen. Ben je op school, dan kan jouw juf of meester je helpen bij de les.

Een Regenbooggezin
Zoals we al schreven is een
regenbooggezin een gezin met
ouders van hetzelfde geslacht of
een combinatie van een single
vrouw of een homostel en een
lesbisch paar.
Er kunnen dus vele soorten
gezinnen zijn, niet alleen met
homoseksuele ouders maar ook
andere vormen (zie hiervoor ook de andere lessen).

Opdracht:
Bekijk onderstaand filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=N1c07mdpW6A
-

Wat vond je van dit filmpje?
Welke vragen werden er gesteld?
Hoe zou het voor kinderen zijn om in een regenbooggezin op te groeien?
Welke gezinsvormen ken jij uit je omgeving?
Welke gezinsvorm kom je zelf uit?
Wat lijkt je het ideale gezin?

Maak een tekening, gezicht, filmpje of iets anders creatief over jouw ideale gezin en leg uit waarom je
dat vindt!

Afsluiting
Als afsluiting over van deze les over regenboog gezinnen hieronder het volgende gedicht.

Op 22 mei vond in Leiden de veertiende en laatste Annie M.G. Schmidtlezing plaats, die de titel
meekreeg: Kinderen kunnen de pot op! Hieronder een fragment uit die lezing.
Joris Jan Bas uit Koog aan de Zaan
trok op een ochtend een jurkje aan.
Toen ging hij naar school met een strik in zijn haar
en alle kinderen pestten hem daar.
Kan me niet schelen, riep Joris Jan hard
Ik ben tenminste een beetje apart
niet zo gewoon als de rest van de klas.
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Nou zeg, die durfde, die Joris Jan Bas!
De volgende ochtend in Koog aan de Zaan
had iedere jongen een jurkje aan,
behalve een jongen met haar groen als gras.
Je mag drie keer raden wie of dát nou was!
Opdracht:
-

Wat vind je van dit gedicht en van Joris Jan Bas?
Wat vind je van de andere jongens?
En wat vind je van de ene jongen met zijn haar groen als gras?
Wie is nou het meeste zichzelf?
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