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De lesmaterialen en leskisten van de GGD helpen u om op school met gezondheid of leefstijl
aan de slag te gaan. In deze brochure vindt u een overzicht van de materialen die u kunt
gebruiken voor een les, themaweek of ouderavond.
In de leskisten vindt u spellen, boeken, lespakketten, brochures en verwijzingen naar filmpjes
en websites. U kunt zo gratis kennismaken met lesmaterialen en lesmethoden over
gezondheid die worden uitgegeven. Op www.ggdnogleskisten.nl vindt u het volledige aanbod
en handige links naar websites en digitale lessen.
Hoe kunt u de materialen lenen?
De lesmaterialen kunt u gratis 4 weken lenen (in overleg langer).
Reserveren van materialen kan het hele jaar door en kan op de volgende manieren:
• via bijgevoegd reserveringsformulier
• via de catalogus lesmaterialen op www.ggdnogleskisten.nl
• per telefoon: 088 - 443 33 59 / 443 31 69
• per e-mail: documentatiecentrum@ggdnog.nl
Gratis bezorging door de koerier
De koerier kan de lesmaterialen bij uw school bezorgen en na afloop van de uitleenperiode
ophalen. De uitleenperiodes variëren in lengte i.v.m. de schoolvakanties. De koerier rijdt
volgens een vast rijrooster (zie pagina 6).
U kunt de materialen ook zelf op afspraak afhalen en terugbrengen bij het Informatie- en
Documentatiecentrum van de GGD in Warnsveld. Dit kan buiten de uitleenperiodes om.
Materialen inzien:
In de catalogus (www.ggdnogleskisten.nl) vindt u een inhoudsopgave van iedere leskist
U kunt op afspraak het Informatie- en Documentatiecentrum bezoeken om de lesmaterialen te
bekijken en/of te lenen. Neem contact op met:
Maureen Maneschijn: T. 088 443 33 59 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
Margreet Dragt: T. 088 443 31 69 (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend)
E-mail: documentatiecentrum@ggdnog.nl
Bezoekadres : Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld
Gezonde school:
Gezonde leerlingen presteren beter. Vindt u gezondheid ook belangrijk? Ga dan aan de slag
met de Gezonde Schoolaanpak en maak een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend. Kijk
op www.gezondeschool.nl voor meer informatie.
Gastlessen:
Een gastles of docententraining kan een mooie aanvulling zijn op de leskisten en
lesmaterialen. Bekijk het aanbod voor scholen op: Wat kunnen wij voor uw school betekenen?
(ggdnog.nl)
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UITLEENREGLEMENT:
• De uitleentermijn van de lesmaterialen is 4 weken (in overleg langer).
• Geleende materialen dient u op de afgesproken datum te retourneren.
• Bij beschadiging en/of verlies van de geleende materialen worden kosten van
herstel of vernieuwing in rekening gebracht.
• Controleer de inhoud van de geleende materialen bij aankomst aan de hand van de
inhoudsopgave in de leskist of in het lesmateriaal.
• Wanneer materiaal ontbreekt, dit direct doorgeven aan het Informatie -en
Documentatiecentrum, tel. 088-4433359 / 088-443169, email:
documentatiecentrum@ggdnog.nl
• Het lenen van de lesmaterialen en het bezorgen door de koerier is gratis
• Maakt u gebruik van de koerier? De materialen dienen op de ophaaldag om 8.30 uur
klaar te staan.
• Als de koerier tevergeefs komt omdat de materialen niet op tijd klaar staan, worden de
koerierskosten in rekening gebracht.
• Laat tijdig weten (uiterlijk één dag van tevoren) als u de koeriersdienst wilt annuleren.
Bij te laat annuleren worden alsnog koerierskosten in rekening gebracht.
• Als de materialen niet klaar staan of incompleet zijn, dient u zelf zorg te dragen voor
het retourneren naar GGD Noord- en Oost-Gelderland in Warnsveld.

Informatie- en Documentatiecentrum - 2021/2022 - www.ggdnogleskisten.nl

5

Brochure lesmaterialen 2021/2022

Wanneer rijdt de koerier?
In het schema hieronder vindt u de uitleenperioden en het rijrooster van de koerier.

Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
Periode 5

Periode 6

Periode 7

Koerier bezorgt materialen:
2 september 2021
7 oktober 2021
Herfstvakantie
18 november 2021
Kerstvakantie
13 januari 2022
17 februari 2022
Week van de liefde
Carnaval
Voorjaarsvakantie
Week van de lentekriebels
7 april 2022
Goede Vrijdag, Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
24 mei 2022
Zomervakantie (midden)
Zomervakantie (zuiden)
Zomervakantie (noord)

tot
tot
tot
tot
tot

tot

tot

Koerier haalt materialen op:
30 september 2021
11 november 2021
16 oktober t/m 24 oktober 2021
16 december 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
10 februari 2022
31 maart 2022
8 februari tot 12 februari 2022
27 februari tot 1 maart 2022
26 februari t/m 6 maart 2022
21 maart t/m 25 maart 2022
17 mei 2022
15-17, 18 april 2022
27 april 2022
30 april t/m 8 mei 2022
26 mei 2022
5 en 6 juni 2022
23 juni 2022
9 juli t/m 21 augustus 2022
23 juli t/m 4 september 2022
16 juli t/m 28 augustus 2022

NB. Maakt u gebruik van de koerier? Check dan of de bezorg- en ophaaldata niet in een
door uw school geplande schoolvakantie vallen!
Het schema hierboven is gemaakt op basis van de schoolvakantieplanning van de
Rijksoverheid, regio midden-Nederland.
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Basisonderwijs
Lichaamsverzorging
1. EHBO, HOE DOE JE DAT?

12

2. HOOFDLUIS INSTRUCTIEKOFFER

12

3. HOOFDLUIS: LUIS TE LIJF LESKIST

12

4. JE EIGEN LIJF: (MOND)GEZONDHEID, ZIEK ZIJN EN LICHAAMSVERZORGING

12

5. MONDGEZONDHEID

13

6. SCHOON EN FRIS : PERSOONLIJKE VERZORGING

13

7. HOORTOREN LESPAKKET

13

Seksualiteit
8. GROEIEN EN VERANDEREN

15

9. VERANDEREN EN SEKSUALITEIT

15

10. SEKSUALITEIT EN RELATIES

15

11. IN GESPREK OVER SEKS EN RELATIES, LESKIST VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS

15

12. SEKSUEEL ONTWIKKELSPEL

16

13. SEKS GANZENBORD SPEL

16

Welbevinden
14. BLOE, SERIE OVER HET HERKENNEN VAN EMOTIES

18

15. MEDIAWIJSHEID EN DIGITAAL PESTEN

18

16. MEDIJAPRAAT, EEN GOED GESPREK OVER SOCIALE MEDIA

18

17. SOCIAL MEDIAL COACHKAARTENSPEL

18

18. EEN DOOS VOL GEVOELENS

19

19. EEN HUIS VOL GEVOELENS EN AXEN

19

20. PESTEN

19

21. WELBEVINDEN (basisonderwijs)

19

22. SPELLENKIST WELBEVINDEN

20

23. VOOROORDELENKOFFER

20

24. MEIDENVENIJN IS NIET FIJN (alleen ter inzage)

20

25. IS DAT RAAR? SPEL OM (PSYCHISCHE) DIVERSITEIT BESRPEEKBAAR TE MAKEN)

21
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Verdriet, rouw, ziekte
26. DOOD EN ROUW

23

27. VERDRIETKOFFER

23

28. ZIEK ZIJN, BETER WORDEN

23

Alcohol, roken drugs
29. ROBOTROKER

25

Voeding en bewegen
30. LEKKER FIT!

27

31. VOEDING EN BEWEGEN (onderbouw)

27

32. VOEDING EN BEWEGEN (middenbouw/bovenbouw)

27

33. SPEELPLEINKIST

27

34. SMAAKLESSEN DEMONSTRATIEKIST

28

35. PLAY HEALTHY : INTERACTIEF EN EDUCATIEF BORDSPEL OVER GEZONDHEID

28

36. ZWEEDS LOOPSPEL

28

Overig

37. MET WIE WOON JIJ: OVER ECHTSCHEIDING EN GEZINSSAMENSTELLING

29

38. TOOLKIT EEN VLUCHTELINGENKIND IN DE KLAS

29

39. GEDRAGEN GEDRAG: SPEL OVER OMGANGSVORMEN

29

40. AFVALKOFFER : AAN DE SLAG MET AFVAL

29

41. GROENE SCHOOLPLEINEN IN BEELD : MAP MET 23 FOTOCOLLAGES

30

42. TOOLKIT SAMEN MET OUDERS WERKEN AAN EEN FIJNE SCHOOL

30
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Voortgezet onderwijs
Seksualiteit
43. ANTICONCEPTIE VOORLICHTINGSKOFFER VOOR JONGEREN

32

44. CONDOBOX

32

45. SEKSUALITEIT EN RELATIES

32

46. IN GESPREK OVER SEKS EN RELATIES, LESKIST VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS

33

47. TWISTER ANTICONCEPTIESPEL

33

48. VRIENDEN & VRIJERS: PRATEN OVER VRIENDSCHAP, RELATIES, HET LICHAAM EN
WEERBAARHEID

33

49. MAG IK VAN JOU, METHODE OM SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT TE BESPREKEN

34

50. JONGENS: PREVENTIE SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG DOOR JONGENS

34

51. SECZ TALK: PRATEN OVER RELATIES, INTIMITEIT & SEKS

34

52. PUBER COACHKAARTEN

34

53. JONG VADER: PREVENTIEF PROJECT OM JONG VADERSCHAP TE VOORKOMEN

35

54. LOVEBUZZ

35

55. SOA BEKERSPEL

35

56. SUPERWOMAN: THEMASPEL VOOR MEIDEN VAN 12-18 JAAR

35

57. GIRLS' CHOICE

36

58. BOYS R US

36

59. HET LICHAAM DL. 1 UIT DE SERIE LIJF & LIEFDE

36

60. LIEFDE EN SEKS: EDUCATIEF VOORLICHTINGSPROGRAMMA

36

61. SEKSUEEL ONTWIKKELINGSSPEL

37

62. BOOOST! SPEL OVER PUBERTEIT (12-14 JAAR)

37

63. VR EXPERIENCE – VR BRILLEN

37

64. QPIDO MEISJESKWARTET

38

65. VERLIEFD & SEKS, LET’S TALK ABOUT IK

38

66. SEXPERT, DE LEUKSTE SEXQUIZ DIE JE WIJZER MAAKT

38
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Overig

67. MEDIAWIJSHEID EN DIGITAAL PESTEN

39

68. SOCIALE SLIMMERIKEN: OMGAAN MET DILEMMA’S VAN SOCIALE MEDIA

39

69. MEDIJAPRAAT, EEN GOED GESPREK OVER SOCIALE MEDIA

39

70. SOCIAL MEDIA COACHKAARTENSPEL

39

71. MEIDENVENIJN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

40

72. MEIDENVENIJN IS NIET FIJN (alleen ter inzage)

40

73. VOEDING, SPORT, BEWEGEN

41

74. VOEDINGSPRAAT

41

75. ALCOHOL, ROKEN EN DRUGS

41

76. VOOROORDELENKOFFER

41

77. GEDRAGEN GEDRAG

42

78. VERDRIETKOFFER

42

79. WELBEVINDEN (voortgezet onderwijs)

42
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LICHAAMSVERZORGING
1. EHBO HOE DOE JE DAT?
Doelgroep:

basisonderwijs bovenbouw

Beschrijving:

leerlingen maken kennis met het thema ‘eerste hulpverlening’

Inhoud:

- diverse lespakketten met handleiding, dvd’s en lesstof over het
thema EHBO en het menselijk lichaam
- bordplaten over de ademhaling, het geraamte, de spijsvertering en
de bloedsomloop
- eerste hulp verbanddoos

2. HOOFDLUIS INSTRUCTIEKOFFER
Doelgroep:

coördinatoren van een (ouder)werkgroep hoofdluis

Beschrijving:

informatie om een (ouder)werkgroep voor te lichten en te trainen

Inhoud:

powerpointpresentatie, GGD-wijzer, achtergrondinformatie, diverse
kammen, folders en foto's.
Het RIVM heeft een toolkit over hoofdluis: http://rivmtoolkit.nl/

3. HOOFDLUIS: LUIS TE LIJF!
Doelgroep:

groepen 1 t/m 8 basisonderwijs

Beschrijving:

achtergrondinformatie over hoofdluis en lessuggesties om het
thema in de groep te bespreken.
leesboeken, luizenkammen, foto's en folders.
Het RIVM heeft een toolkit over hoofdluis: http://rivmtoolkit.nl/

Inhoud:

4. JE EIGEN LIJF: (MOND)GEZONDHEID, ZIEK ZIJN EN LICHAAMSVERZORGING
Doelgroep:

middenbouw / bovenbouw basisonderwijs

Beschrijving:

in leskist 'Je eigen lijf' vindt u materialen over lichaamsverzorging en
hygiëne, mondverzorging, verstandig zonnen, gezond blijven en ziek
worden.
de leskist is gevuld met lespakketten, boeken, brochures, (mond)
gezondheidsmaterialen (toilettas, grote tandenborstel, groot gebit)
en spellen.

Inhoud:
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5. MONDGEZONDHEID
Doelgroep:

groepen 1 t/m 8 basisonderwijs

Beschrijving:

deze leskist kunt u gebruiken voor lessen over mondverzorging.

Inhoud:

in de leskist vindt u lespakket ‘Hou je mond gezond’, een
onderwijsproject voor peuters en leerlingen van de basisschool
en lespakket ‘Trammelant in tandenland’ (groep 1 t/m 4).
Ook een groot gebit met tandenborstel, tandartsspullen,
tandartsjasjes, een poetspop, voorleesboekjes, een dvd en de
fotoserie 'Naar de tandarts' zijn hierin opgenomen.

6. SCHOON EN FRIS: PERSOONLIJKE VERZORGING
Doelgroep:

onderbouw basisonderwijs

Beschrijving:

in deze leskist over lichaamsverzorging en hygiëne vindt u informatie
en lessuggesties over handen wassen, jezelf wassen, haren wassen,
schone kleren, naar de wc, verstandig zonnen.
behalve lessuggesties en lespakketten bevat de kist ondersteunende
materialen zoals boeken, puzzels, spellen en een dvd.

Inhoud:

7. HOORTOREN LESPAKKET
Doelgroep:

Basisonderwijs groep 1 t/m 8

Beschrijving:

Leerlingen leren hoe het gehoor werkt en ervaren waarom het
gehoor zo belangrijk is
het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding en
opdrachtkaarten voor alle groepen van het basisonderwijs.
Lespakket digitaal: https://hoortoren.nl/
https://www.hoorstichting.nl/webshop/lesmateriaal/hoortorenlespakket/

Inhoud:

Informatie- en Documentatiecentrum - 2021/2022 - www.ggdnogleskisten.nl

13

SEKSUALITEIT

Informatie- en Documentatiecentrum - 2021/2022 - www.ggdnogleskisten.nl

14

SEKSUALITEIT
8. GROEIEN EN VERANDEREN
Doelgroep:

onderbouw basisonderwijs

Beschrijving:

u kunt deze leskist gebruiken bij lessen over seksuele vorming aan
de onderbouw. Uitgangspunt is de digitale lesmethode over
weerbaarheid en seksualiteit: Kriebels in je buik.
Voor het speciaal onderwijs: www.kriebelsinjebuikso.nl
voorbeeldlessen van lespakket Kriebels in je buik, werkbladen,
verhalen, liedjes, leesboeken, puzzels, spellen en praatplaten over
het thema.

Inhoud:

9. VERANDEREN EN SEKSUALITEIT
Doelgroep:

middenbouw basisonderwijs

Beschrijving:

u kunt deze leskist gebruiken voor lessen over seksuele vorming
aan de middenbouw. Uitgangspunt is de digitale lesmethode over
weerbaarheid en seksualiteit: Kriebels in je buik.
Voor het speciaal onderwijs: www.kriebelsinjebuikso.nl
voorbeeldlessen van lespakket Kriebels in je buik, werkbladen,
werkbladen, verhalen, liedjes, leesboeken, puzzels, spellen en
praatplaten over het thema.

Inhoud:

10. SEKSUALITEIT EN RELATIES
Doelgroep:

bovenbouw basisonderwijs

Beschrijving:

u kunt deze leskist gebruiken bij lessen seksuele vorming aan de
bovenbouw. Uitgangspunt is het digitale lespakket over weerbaarheid
en seksualiteit ': Kriebels in je buik.
Voor het speciaal onderwijs: www.kriebelsinjebuikso.nl
Voorbeeldlessen van lespakket Kriebels in je buik, leesboeken,
brochures, spellen (Puberkwartet, Puberspel, Boys R’ US, Girls choice)
en andere materialen over het thema.

Inhoud:

11. IN GESPREK OVER SEKS EN RELATIES, leskist voor christelijk onderwijs
Doelgroep:

leerkrachten christelijk basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Beschrijving:

leskist met suggesties voor lespakketten, lesmethodes, boeken, dvd’s,
themaspel SuperWoman voor meiden van 12-18 jaar en websites om
seksualiteit en relaties te bespreken vanuit een christelijk oogpunt.
in de leskist vindt u achtergrondinformatie, lespakketten, het
themaspel SuperWoman, incl. boekje Bible bite. Het boekje Bible Bite
laat meiden ontdekken dat er in de Bijbel ook belangrijke levenslessen
staan over de thema’s als zelfbeeld, relaties, seks, gevoelens.

Inhoud:

Informatie- en Documentatiecentrum - 2021/2022 - www.ggdnogleskisten.nl

15

SEKSUALITEIT

12. SEKSUEEL ONTWIKKELINGSSPEL
Doelgroep:

Docenten basisonderwijs / voortgezet onderwijs

Beschrijving:

Het seksueel ontwikkelingsspel (A6-formaat in een aluminium doosje)
is een makkelijk te spelen kaartspel waarbij je op een eenvoudige
manier de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren met elkaar
kunt bespreken.
In het doosje zitten kaarten met de leeftijdsfasen en kaarten met
gedragingen of ontwikkelingsaspecten.
http://www.deblikopeners.com/seksueel-ontwikkelingsspel.html

Inhoud:

13. SEKS GANZENBORD SPEL
Doelgroep:

Bovenbouw basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Beschrijving

Het "Seks is meer... Ganzenbord...wat je wilt weten en niet durft te
vragen" is een educatief voorlichtingsspel voor scholen, instellingen,
buurthuizen en alle plekken waar seksueel onderwijs wordt gegeven.
Het is een afwisselende werkvorm naast de bestaande lesmethodes
van seksuele voorlichting.
Er bestaan verschillende versies van het spel:
10 tot 12 jaar - 12 tot 15 jaar - vanaf 15 jaar
Spelbord, antwoordvragen, meningvragen, weetvragen, 6 pionnen, 6
escape vragen, 1 grote dobbelsteen.
https://www.olein.nl/educatief-seks-ganzenbord/

Inhoud:
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14. BLOE, SERIE OVER HET HERKENNEN VAN EMOTIES
Doelgroep:

onderbouw en middenbouw basisonderwijs

Beschrijving:

"Bloe" is een serie van 7 prentenboeken over het herkennen van
emoties. In ieder prentenboek wordt in zes losse verhalen een emotie
vanuit verschillende invalshoeken belicht. Achter in ieder boek staan
tips voor de leerkracht over hoe dit boek in de klas te gebruiken is. Bij
de prentenboeken hoort een handpop, genaamd Bloe. Bij ieder
afzonderlijk prentenboek hoort een CD met vier liedjes waarvan de
tekst en de muziek ook in het boek zelf staan.
7 prentenboeken, handpop, cd’s

Inhoud:

15. MEDIAWIJSHEID EN DIGITAAL PESTEN
Doelgroep:

bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs

Beschrijving:

de materialen in deze leskist kunt u gebruiken voor een project of een
serie lessen over digitaal pesten, internetgedrag en sociale media.
in de leskist vindt u achtergrondinformatie, boeken, werkbladen,
lessuggesties, spellen en verwijzingen naar websites met filmpjes en
video’s over het thema.

Inhoud:

16. MEDIJAPRAAT: EEN GOED GESPREK OVER SOCIALE MEDIA
Doelgroep:

Kinderen vanaf 10 jaar

Beschrijving:

MediJA Praat is bedoeld voor iedereen die met kinderen in
gesprek wil gaan over (sociale) media. Er zijn 2 categorieën:
- Oranje kaartjes: deze kunnen gebruikt worden vanaf 10 jaar en
ouder
- Roze kaartjes: deze zijn geschikt voor kinderen vanaf 13 jaar
Set met 154 kaartjes.
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/medija-praat-pica
*Spel is ook toegevoegd aan leskist mediawijsheid en digitaal
pesten

Inhoud:

17. SOCIAL MEDIA COACHKAARTENSPEL
Doelgroep:

bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs

Beschrijving:

Dit spel is speciaal ontwikkeld voor ouders/opvoeders, leerkrachten
en hulpverleners die op een uitnodigende manier het gesprek over
social media aan willen gaan met jongeren van 10 t/m 16 jaar.
Kaartspel
https://tribuspro.nl/social-media-coachkaartenspel/
*Spel is ook toegevoegd aan leskist mediawijsheid en digitaal pesten

Inhoud:
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18. EEN DOOS VOL GEVOELENS
Doelgroep:

onderbouw basisonderwijs

Beschrijving:

het lespakket 'Doos vol gevoelens' leert kinderen gevoelens te
(h)erkennen, benoemen en differentiëren bij zichzelf en bij anderen.
Kinderen leren zich in gevoelens van anderen te verplaatsen en er
beter mee om te gaan.
Vier gevoelens komen aan bod: blij, boos, bang en verdrietig.
doos met handleiding, praatplaten, situatiekaartjes, werkvormen.

Inhoud:

19. EEN HUIS VOL GEVOELENS EN AXEN
Doelgroep:

middenbouw en bovenbouw basisonderwijs

Beschrijving:

het ‘Huis vol gevoelens en axen’ is het vervolg op de 'Doos vol
gevoelens' en is voor kinderen van 5-12 jaar. Kinderen leren gevoelens
te (h)erkennen, benoemen en differentiëren bij zichzelf en bij
anderen. Kinderen leren zich in gevoelens van anderen te verplaatsen
en er beter mee om te gaan.
De twee belangrijkste innovaties zijn de introductie van de
Gevoelswaaier (met 21 gevoelens) en de integratie van de Axenroos.
de koffer bestaat uit: praatplaten, dominospel, dierenbordspel, CD,
werkvormen en een handleiding.

Inhoud:

20. PESTEN
Doelgroep:

groepen 1 t/m 8 basisonderwijs

Beschrijving:

leskist voor het basisonderwijs met daarin verschillende materialen
om pesten te bespreken in de klas.
lespakketten, (lees)boeken, diverse spellen waaronder 'Het Anti-Pest
Spel', dat is gemaakt door en voor kinderen om het pesten en het
omgaan met elkaar bespreekbaar te maken. Naast deze leskist kunt u
ook de leskist ‘Mediawijsheid en Digitaal pesten’ lenen.

Inhoud:

21. WELBEVINDEN
Doelgroep:

middenbouw en bovenbouw basisonderwijs

Beschrijving:

met deze leskist kunt u kennismaken met lesprogramma's en
methoden over het thema. De materialen zijn gericht op het
verhogen van sociale competenties, zelfvertrouwen en
weerbaarheid van leerlingen.
lespakketten, (lees)boeken, spellen.

Inhoud:
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22. SPELLENKIST WELBEVINDEN
Doelgroep:

groep 1 t/m 8 basisonderwijs

Beschrijving:

box met diverse sociale spellen van verschillende niveaus, om met
kinderen spelenderwijs ’sociale vaardigheden’ te oefenen.
- Superheld of Welles-Nietes kaartspel; - Het Aso-spel; - Spring kikker
spring –spel; - Ik denk me sterk-spel; - Ik ben steengoed – bordspel; Ik ben steengoed – kwartetspel; - Beresterke gedachten voor
kinderen / jongeren kwartetspel; - Lekker-in-je-vel spel coaching
kaartjes; - Spelend leren Bal-SEO

Inhoud:

23. VOOROORDELENKOFFER
Doelgroep:

bovenbouw basisonderwijs / onderbouw voortgezet onderwijs

Beschrijving/

de Vooroordelenkoffer bevat 50 opvouwbare kartonnen kaarten (A3
formaat) waarop 12 thema’s zijn verwerkt. De kaarten worden op
tafels gezet in de gemeenschapsruimte, aula of in de gangen van het
gebouw. Met behulp van een routekaart volgen de deelnemers in
tweetallen een route. Onderweg wordt de kinderen (10 -14 jaar) hun
mening gevraagd, voeren ze opdrachten uit en maken ze keuzen.
Doel: op een creatieve manier inzicht krijgen in vooroordelen, pesten,
het zondebokverschijnsel, burgerschap en de achtergronden van
discriminatie.

Inhoud:

24. MEIDENVENIJN IS NIET FIJN! (alleen ter inzage)
Doelgroep:

bovenbouw basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs

Beschrijving:

Koffer, ontwikkeld om meidenvenijn bespreekbaar te maken in teams,
klassen en meidengroepen. Meisjes leren hun eigen kwaliteiten en
vervormingen hiervan te onderkennen en negatief gedrag om te buigen
naar positief gedrag. In een 4-tal lesblokken wordt meidenvenijn
aangepakt. Het pakket richt zich met name op 9 tot 15 jarigen.
NB. U kunt het pakket alleen ter kennismaking lenen. De uitgever staat
niet toe dat het lesmateriaal wordt gekopieerd!
Om als begeleider van het pakket Meidenvenijn aan de slag te gaan
volgt u eerst een opleidingstraject bestaande uit een dagcursus en
certificering tot 'Specialist Meidenvenijn'.
o.a. praatkaarten met stereotype meidenrollen, werkboeken,
handleiding, afsprakenposter, ouderflyers.
http://www.meidenvenijn.nl/

Inhoud:
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25. IS DAT RAAR? (PSYCHISCHE) DIVERSITEIT BESPREEKBAAR
MAKEN
Doelgroep:

bovenbouw basisonderwijs

Beschrijving:

Een bordspel voor kinderen van 7 t/m 13 jaar om spelenderwijs
in gesprek te gaan over wat je mee maakt in je leven en wat je
daarbij denkt en voelt. Je leert elkaar en jezelf beter begrijpen
en ontdekt dat raar zo raar nog niet is.
o.a. praatkaarten met stereotype meidenrollen, werkboeken,
handleiding, afsprakenposter, ouderflyers.
https://debagagedrager.nl/product/is-dat-raar-voorinschrijving/

Inhoud:
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26. DOOD EN ROUW
Doelgroep:

groep 1 t/m 8 basisonderwijs

Beschrijving:

met behulp van deze leskist kunt u het thema 'dood en rouw' in de
klas bespreken. In de handleiding bij de leskist staan lessuggesties die
zijn onderverdeeld naar onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Het protocol in de leskist bevat o.a. een stappenplan,
achtergrondinformatie, verwijzingen, gesprekstips, aandachtspunten
voor het verwerkingsproces en standaardbrieven.
lees- en prentenboeken, brochures en werkboeken, spellen,
praatplaten, versjes en gedichten en een protocol voor het
basisonderwijs. Naast deze leskist heeft de GGD ook 'Verdrietkoffers'
te leen, uitgegeven door ‘In-de-wolken’, die gebruikt kunnen worden
bij plotselinge dood en rouw.

Inhoud:

27. VERDRIETKOFFER
Doelgroep:

groep 1 t/m 8 basisonderwijs

Beschrijving /
inhoud:

koffer over dood en rouwverwerking met boeken voor
leerkracht/ouder/begeleider, boeken voor kinderen, brochures,
condoleance-kaarten, kaartspelen, literatuur- en muzieksuggesties,
werkvormen, tips voor het omgaan met rouwende kinderen, folders
en een korte handleiding bij de koffer of box.

28. ZIEK ZIJN, BETER WORDEN
Doelgroep:

onderbouw basisonderwijs

Beschrijving:

leskist met materialen over het thema 'ziek zijn'. Als basis is de
'Basismap Ziek Zijn' van onderwijsstudio.nl gebruikt. Hierin staan o.a.
lessuggesties, spelactiviteiten, liedjes, kleurplaten.
naast Basismap ‘ziek zijn’ vindt u in de leskist boeken, spelmateriaal
als puzzels, ambulancewagentje, poppenkastpoppen,
ziekenhuismeubeltjes, verkleedkleren en filmpjes over 'ziek zijn’.

Inhoud:
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29. ROBOTROKER
Doelgroep:

bovenbouw basisonderwijs

Beschrijving:

de robotroker laat zien hoeveel teer er in het lichaam per sigaret
wordt geïnhaleerd. De robotroker heeft een rook-verzamelkamer
waarin een speciale glasvezel filterschijf geplaatst wordt. Met behulp
van de zuigballon kunt u de sigaret "oproken" en daarna de filter
uitnemen.
Kijk op https://youtu.be/K8xXFN_4oeM voor een demonstratie van
de robotroker.
robotroker met zuigballon, filterschijfjes en een handleiding.

Inhoud:
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30. LEKKER FIT!
Doelgroep:

groep 1 t/m 8 basisonderwijs

Beschrijving:

Lekker Fit! maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame
manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De
methode is gericht op de groepen 1 t/m 8 en behandelt de thema’s
voeding, bewegen en gezonde keuzes maken.
werkboekjes per jaar voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8, minihandleidingen, basishandleiding, afsprakenposter
Zie ook: www.lekkerfitopschool.nl

Inhoud:

31. VOEDING EN BEWEGEN (onderbouw)
Doelgroep:

onderbouw basisonderwijs

Beschrijving:

er zijn twee verschillende leskisten te leen: één voor de onderbouw en
één voor de midden/bovenbouw. Beide leskisten willen kinderen
bewust maken van een gezond eetpatroon en (het belang van)
voldoende bewegen.
in de leskisten vindt u praktisch les-, spel-, en audiovisueel materiaal
en (voor)leesboekjes over ontbijten, eten, bewegen en trakteren.

Inhoud:

32. VOEDING EN BEWEGEN (middenbouw/bovenbouw)
Doelgroep:

midden- en bovenbouw basisonderwijs

Beschrijving:

er zijn twee verschillende leskisten te leen: één voor de onderbouw en
één voor de midden/bovenbouw. Beide leskisten willen kinderen
bewust maken van een gezond eetpatroon en (het belang van)
voldoende bewegen.
in de leskisten vindt u leesboekjes, praktisch les- en spelmateriaal over
ontbijten, eten, bewegen, beweegtussendoortjes en trakteren.

Inhoud:

33. SPEELPLEINKIST
Doelgroep:

groep 1 t/m 8 basisonderwijs

Beschrijving:

deze beweegkist is gevuld met (duurzame) buitenspeelmaterialen en
sport- en spelideeën om het buitenspelen voor leerlingen nog
aantrekkelijker te maken. De kist kunt u gebruiken om actief bezig te
zijn op het schoolplein of voor een beweegthema op school.
o.a. B-3 rugzak met beweegspelletjes, bobbelballen, frisbees,
springtouw, hinkeltwisterspel, markeerstippen, buitenspeelkaarten,
kleine balspelkaarten met ideeën.

Inhoud:
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34. SMAAKLESSEN DEMONSTRATIEKIST
Doelgroep:

groepen 1 t/m 8 basisonderwijs

Beschrijving:

via de Smaaklessen uitleenkist kunt u kennis maken met Smaaklessen,
hét lesprogramma over smaak en eten voor groep 1 t/m 8 van de
basisschool. Door te proeven, ruiken, horen, voelen en kijken
verkennen kinderen hun eten. Het beleven van voedsel staat centraal.
Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten én
ervaring met gezond en duurzaam kiezen.
in deze ‘kennismaking’ leskist vindt u alle benodigde materialen als
bekers, bordjes, bestek en de handleiding om met Smaaklessen aan
de slag te gaan. https://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen.htm
Digibord smaaklessen vindt u op http://www.smaaklessen-online.nl/

Inhoud:

35. PLAY HEALTHY: INTERACTIEF EN EDUCATIEF BORDSPEL OVER GEZONDHEID
Doelgroep:

midden- en bovenbouw basisonderwijs

Beschrijving

gezondheidsspel om kinderen van negen tot en met twaalf jaar
bewust te maken van het belang van gezondheid en
lichaamsbeweging.
De speler die als eerste alle opdrachten correct heeft voltooid is de
winnaar.
het bordspel bestaat uit een spelbord en vijf setjes met kennisvragen
over lichamelijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling, voeding,
beweging en hygiëne. Daarnaast vindt u in de speeldoos o.a. pionnen,
springtouw, dobbelsteen en spelregels.
Play Healthy | Bordspel | Bekius Schoolmaterialen

Inhoud:

36. ZWEEDS LOOPSPEL
Doelgroep:

Midden- en bovenbouw basisonderwijs

Beschrijving

Actief spel met vragen over gezond eten en bewegen. Het spel kan
buiten (schoolplein) en binnen (gymzaal) gespeeld worden. Als u het
spel buiten speelt zijn leerlingen meer in beweging. De vellen met de
vragen kunnen dan op bomen/muren worden gehangen worden.
Stellingen, invulbladen, antwoordkaarten.
U kunt het spel downloaden via www.ggdnogleskisten.nl

Inhoud:
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37. MET WIE WOON JIJ: OVER ECHTSCHEIDING EN GEZINSSAMENSTELLING
Doelgroep:

groepen 1 t/m 8 basisonderwijs

Beschrijving:

kinderen krijgen regelmatig te maken met echtscheiding en
gezinsveranderingen. Daarom is deze leskist met lesmaterialen over
verschillende gezinssituaties zoals: co-oudergezinnen,
eenoudergezinnen, stiefgezinnen, adoptiegezinnen, pleeggezinnen en
homoseksuele gezinnen samengesteld.
de leskist bestaat uit lespakketten, lessuggesties, leesboeken,
brochures, posters en spellen.

Inhoud:

38. TOOLKIT EEN VLUCHTELINGENKIND IN DE KLAS
Doelgroep:

leerkrachten basisonderwijs

Beschrijving:

Wanneer u één of meerdere kinderen of leerlingen in de klas heeft die
nieuw in Nederland zijn, zult u merken dat deze extra aandacht nodig
hebben. Sommige kinderen of leerlingen zullen snel meedraaien,
andere zullen nog een periode erg stil of angstig zijn.
U vindt in deze toolkit achtergrondartikelen of literatuur om uzelf
meer in de materie te verdiepen. Ook vindt u een tips voor
e-learnings, cursussen en lespakketten.

Inhoud:

39. GEDRAGEN GEDRAG: SPEL OVER OMGANGSVORMEN
Doelgroep:

Onderwijspersoneel primair onderwijs

Beschrijving:

Hoe gaan u en uw collega’s met elkaar om? Welk gedrag van
leerlingen is acceptabel en welk gedrag niet? Hoe kijkt u aan tegen
voorvallen van bijvoorbeeld pesten, discriminatie en seksueel gedrag?
Het spel Gedragen Gedrag brengt werkelijke situaties onder de
aandacht en maakt ze bespreekbaar.
spelbord, situatiekaartjes, handleiding, pion.
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/spel-gedragengedrag/

Inhoud:

40. AFVALKOFFER : AAN DE SLAG MET AFVAL
Doelgroep:

primair onderwijs

Beschrijving:

Spelenderwijs komen kinderen van alles te weten over het voorkomen
van zwerfafval en het recyclen van afval. Er zijn activiteiten voor alle
leeftijden: sommige doe je in tien minuutjes, andere organiseer je in
een middag en zijn bijvoorbeeld geschikt voor de vakantiebso
praktische (knutsel)opdrachten, puzzels, spelletjes, quizjes,
opschoontips en nog veel meer.
https://www.aandeslagmetafval.nl/bso/afvalkoffer

Inhoud:
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41. GROENE SCHOOLPLEINEN IN BEELD
Doelgroep:

Onderwijspersoneel primair onderwijs

Beschrijving:

Deze inspiratiemap van Stichting Springzaad, met een verzameling van
inspirerende thematische fotocollages, kan gebruikt worden door
iedereen die betrokken is bij vergroeningstrajecten van schoolpleinen,
kinderdagverblijven, speeltuinen etc.
23 A3 fotocollages + A4 met toelichting
https://springzaad.nl/inspiratiemap-groene-schoolpleinen-in-beeld/.

Inhoud:

42. TOOLKIT SAMEN MET OUDERS WERKEN AAN EEN FIJNE SCHOOL
Doelgroep:

Onderwijspersoneel primair onderwijs

Beschrijving:

Het doel van de toolkit is om scholen in het basisonderwijs op een
praktische en laagdrempelig manier te helpen met het betrekken van
ouders bij de school.
Aan de hand van de toolkit gaat de school aan de slag met vier pijlers:
‘Werk aan een duidelijke visie’, ‘Maak een groep van ouders’,
‘Versterk de band tussen leerkracht en ouders’ en ‘Stimuleer
structurele informatie-uitwisseling.
Voor iedere pijler worden leuke activiteiten, werkvormen, tips en
inspirerende praktijkvoorbeelden aangereikt. School kan met behulp
van de toolkit activiteiten inplannen en voorbereiden voor het hele
schooljaar.
https://www.onderwijsenouders.nl/

Inhoud:
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43. ANTICONCEPTIE VOORLICHTINGSKOFFER VOOR JONGEREN
Doelgroep:

(speciaal) voortgezet onderwijs / praktijkonderwijs

Beschrijving /
inhoud:

koffer met daarin verschillende vormen van anticonceptie en
condooms. De anticonceptiekoffer is geschikt om te gebruiken bij een
voorlichting aan jongeren over anticonceptie. De koffer bevat een
handleiding voor de docent/voorlichter met uitgebreide informatie
over de verschillende anticonceptiemiddelen. Voor jongeren is er een
flyer bij met foto’s van de middelen, de voor- en nadelen, de risico’s
en de verkrijgbaarheid. Aan de koffer is het anticonceptie memoryspel
toegevoegd.

44. CONDOBOX
Doelgroep:

voortgezet onderwijs

Beschrijving /
inhoud:

fluwelen box waarmee leerlingen op een speelse manier kunnen
oefenen met het goed omdoen van een condoom in het donker. In de
box zit een dildo. Degene die de handen door de twee armgaten van
de box steekt, ziet de dildo niet en moet op de tast een condoom
omdoen.

45. SEKSUALITEIT EN RELATIES
Doelgroep:

voortgezet onderwijs

Beschrijving:

deze leskist kan u ondersteunen bij lessen over 'relaties en
seksualiteit'. Als basis kan het lespakket ‘Lang Leve de Liefde’ van Soa
Aids Nederland worden gebruikt. Het lespakket biedt een uitgewerkte
lesopzet met gevarieerde werkvormen, kopieerbare werkbladen en
pedagogisch- didactische tips hoe het onderwerp bespreekbaar te
maken.
naast lespakket ‘Lang leve de liefde’ vindt u achtergrondinformatie,
lespakketten, spellen, brochures, boeken en een handleiding in de
leskist.

Inhoud:
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46. IN GESPREK OVER SEKS EN RELATIES, LESKIST VOOR CHRISTELIJK
ONDERWIJS
Doelgroep:

leerkrachten van basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Beschrijving:

leskist met suggesties voor lespakketten, lesmethodes, boeken en
themaspel Super woman voor meiden van 12-18 jaar en websites om
seksualiteit en relaties te bespreken vanuit een christelijk oogpunt.
in de leskist vindt u achtergrondinformatie, lespakketten, het thema
spel Super woman, incl. boekje Bible bite. Het boekje Bible Bite laat
meiden zien dat er in de Bijbel ook belangrijke levenslessen staan over
de thema’s als zelfbeeld, seks, emoties, gezond leven.

Inhoud:

47. TWISTER ANTICONCEPTIESPEL
Doelgroep:

voortgezet onderwijs

Beschrijving:

Met het Twister spel kunt u op een leuke, ongedwongen manier met
de doelgroep in het gesprek gaan over anticonceptie en seksualiteit.
Het spel wordt gespeeld met stellingen en vragen. Deze zijn in de
bijgevoegde handleiding opgenomen.
Twisterkleden, handleiding, stellingen en vragen, afbeeldingen van
anticonceptie.

Inhoud:

48. VRIENDEN & VRIJERS: PRATEN OVER VRIENDSCHAP, RELATIES, HET LICHAAM
EN WEERBAARHEID
Doelgroep:

onderbouw (speciaal) voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs

Beschrijving:

Vrienden & Vrijers is een spelmethode die het makkelijker maakt om
met o.a. leerlingen, cliënten en cursisten te praten over: het lichaam,
vriendschap, partners, seksualiteit en weerbaarheid.
de methode bevat onder andere 135 kaarten met afbeeldingen en
vragen, een hulpvragenkaart en een actiekaart in een handzaam
koffertje. Elk thema is uitgewerkt in 27 kaarten met getekende
situaties waarin één of meer mensen een rol spelen. Meer informatie
via: www.vriendenenvrijers.nl

Inhoud:
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49. MAG IK VAN JOU
Doelgroep:

kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking

Beschrijving:

seksuele vorming en voorlichting aan kinderen en jong volwassenen
is belangrijk. Juist ook voor cliënten met een verstandelijke
beperking. Onwetendheid van kinderen op het gebied van
seksualiteit maakt dat ze niet genoeg weerbaar zijn.
Grensoverschrijdend gedrag ligt op de loer. Om de drempel te
verlagen en seksualiteit bespreekbaar te maken is dit kwartetspel
met aansprekende tekeningen ontwikkeld.
116 kaarten verdeeld over 29 categorieën waaruit een speelset voor
het gesprek kan worden samengesteld. De overige kaarten kan de
begeleider apart houden.
http://kompazirenekonig.nl/mag-ik-van-jou/

Inhoud:

50. JONGENS: PREVENTIE SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG DOOR JONGENS
Doelgroep:
Beschrijving:
Inhoud:

jongens uit de tweede klas van het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs;
het praktijkonderwijs en het VMBO
het lespakket bestaat uit vijf lessen waarin de volgende thema's
centraal staan: seks, man-zijn, meisjes, liefde en grenzen.
lespakket met vijf lessen.
https://www.centrum1622.nl/thema/seksuele-en-relationelevorming/project/jongens/

51. SECZ TALK: PRATEN OVER RELATIES, INTIMITEIT & SEKS
Doelgroep:
Beschrijving:

Inhoud:

Doelgroep jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke
beperking in de leeftijd van 12-25
jaar/VSO/VSO/Praktijkonderwijs/VO/MBO ROC.
SeCZ Talk biedt docenten een handvat om jongeren met een
chronische aandoening of beperking met elkaar te laten praten over
hoe zij in hun specifieke situatie kunnen omgaan met seksualiteit,
intimiteit en relaties.
66 speelkaarten met 264 items in de vorm van een stelling, open
vraag of rollenspel + docentenhandleiding
https://www.rutgers.nl/producten/secz-talk

52. PUBER COACHKAARTEN: ONTDEK JE TALENT
Doelgroep:

Jongeren 12 – 16 jaar

Beschrijving:

De PuberCoachkaarten helpen pubers te verwoorden wie ze zijn, wat
hen bijzonder maakt, wat ze nodig hebben om zichzelf te blijven.
De beelden helpen je om te dromen en dagen je uit om eerlijke
antwoorden te geven.
De 42 kaarten ingedeeld in vier categorieën, herkenbaar aan de kleur
op de achterzijde van de kaart
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/begeleidingondersteuning/pubercoachkaarten-pica

Inhoud:
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53. JONG VADER: PREVENTIEF PROJECT OM JONG VADERSCHAP TE VOORKOMEN
Doelgroep:
Beschrijving:
Inhoud:

jongens tussen 15-18 jaar die op vmbo, praktijkonderwijs, mbo, cjg's,
woongroepen, justitiële jeugdinrichtingen etc. zitten.
Jong vader wil het gesprek aan gaan met jong volwassen jongens over
vaderschap. Het preventieproject bestaat uit twee lessen.
1 usb-stick, 1 docentenhandleiding, 3 werkbladen, 15 foto's
http://www.centrum1622.nl/projecten/jong-vader

54. LOVEBUZZ
Doelgroep:

Klas 1 voortgezet onderwijs

Beschrijving:

Lovebuzz is een interactief spel over liefde, relaties en beginnende
seksualiteit en ondersteunt leraren in het bespreekbaar maken van
gevoelige thema’s als seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit in
de brugklas van het voortgezet onderwijs.
Lovebuzz speelt zich af rondom zes personages: Gio, Indra, Jasper,
Kim, Selim en Sanne. Leerlingen zien filmfragmenten met
verschillende situaties uit het leven van de personages en
beantwoorden in teamverband vragen die hierover worden gesteld.
Het team dat de meeste vragen goed beantwoordt en de meeste
pluspunten verdient, wint het spel.
spellendoos met handleiding en spelregels.
http://www.seksuelevorming.nl/lovebuzz

Inhoud:

55. SOA BEKERSPEL
Doelgroep:

voortgezet onderwijs

Beschrijving:

het aidsbekerspel is een ludiek spel over de kans op besmetting met
het HIV-virus en hoe je een besmetting kunt vermijden.
Het spel kan gespeeld worden door groepen van minimaal 10
personen. Met het aidsbekerspel krijgen de spelers inzicht in de
effecten van veilig en onveilig vrijen en worden de onderwerpen
seksualiteit en aids bespreekbaar.
Het spel bestaat uit: een handleiding, rolbeschrijvingen,
naambuttons, USB stick, pennen, bekertjes, zetmeel en jodium.

Inhoud:

56. SUPERWOMAN: THEMASPEL VOOR MEIDEN VAN 12-18 JAAR
Doelgroep:

meiden 12 tot 18 jaar

Beschrijving:

dit themaspel ondersteunt professionals en vrijwilligers om met
meiden over thema’s te praten zoals zelfbeeld, seks en emoties.
Meiden raken zo op speelse wijze met elkaar in gesprek over
belangrijke thema’s en keuzes die zij in hun leven maken.
het themaspel bestaat uit 8 setjes kaarten (vraagkaarten,
beeldkaarten en reactiekaarten) over: zelfbeeld, relaties, gezond
leven, gevoelens en emoties, seksualiteit en toekomst.
Meidenmethodiek SuperWoman (yfc.nl)

Inhoud:
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57. GIRLS' CHOICE
Doelgroep:

Meiden van 10 tot 15 jaar, ook geschikt voor (V)SO.

Beschrijving:

Een spel dat aanmoedigt om na te denken over wensen en grenzen in
intimiteit en seksualiteit.
Het spel bestaat uit een rond spelbord, 100 opdrachtkaartjes 13-15
jaar; 75 opdrachtkaartjes basisspel 10 -13 jaar, pionnen, handleiding,
spelregels en antwoordenboekje.
https://www.rutgers.nl/producten/girls-choice-nl

Inhoud:

58. BOYS R US
Doelgroep:

Jongens van 10 tot 16 jaar, ook geschikt voor (V)SO.

Beschrijving:

Met dit spel worden jongens bewust gemaakt van het belang van
veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele
contacten, zodat zij leren om weloverwogen en onafhankelijke keuzes
te maken en hun eigen seksualiteit te ontdekken en te ontwikkelen
zonder overschrijding van grenzen.
Het spel bestaat uit een rond spelbord, met 2 spelvarianten: één voor
jongens van 10-13 jaar en één voor jongens van 13 jaar en ouder.
-docentenhandleiding
- Kaartjes met verschillende soorten opdrachten: kennisvragen,
meningsvragen en doe-opdrachten in de categorieën: ‘vrienden’,
‘meisjes’, ‘ik’ en ‘omgeving’.
https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/boys-r-us/15237

Inhoud:

59. HET LICHAAM DL. 1 UIT DE SERIE LIJF & LIEFDE
Doelgroep:

speciaal onderwijs

Beschrijving

Spelmethode met kijk- en praatkaarten over het mannen- en over het
vrouwenlijf, hygiëne, lichaamsverzorging en over jezelf mooi maken.
De spelmethode bevat 16 sets van 4 kaarten om in gesprek te gaan
over het lijf, lichaamsverzorging, relaties en intimiteit. Per set worden
dezelfde vier tekeningen (klein en groot) getoond.
- 64 kaarten met afbeeldingen (16 thema's)
- 24 verdiepingskaarten
- blok met beschrijfbare actiekaarten
- handleiding
http://edubooks.nl/product/lijf-liefde-lichaam-nieuw/

Inhoud:

60. LIEFDE EN SEKS: EDUCATIEF VOORLICHTINGSPROGRAMMA
Doelgroep:

jongeren met een licht verstandelijke beperking vanaf 10 jaar.

Beschrijving /
Inhoud:

Pakket dat bestaat uit een werkmap, een bord-, een kwartet- en een
memoryspel om seksualiteit en internetgebruik met jongeren te
bespreken.
http://www.eduna.nl/?page=product&&pgid=PG0001&pid=PR0005
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61. SEKSUEEL ONTWIKKELINGSSPEL
Doelgroep:

Docenten basisonderwijs / voortgezet onderwijs

Beschrijving:

Het seksueel ontwikkelingsspel (A6-formaat in een aluminium doosje)
is een makkelijk te spelen kaartspel waarbij je op een eenvoudige
manier de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren met elkaar
kunt bespreken.
In het doosje zitten kaarten met de leeftijdsfasen en kaarten met
gedragingen of ontwikkelingsaspecten.
http://www. deblikopeners.com/seksueel-ontwikkelingsspel.html

Inhoud:

62. BOOOST! SPEL OVER PUBERTEIT
Doelgroep:

Kinderen en jongeren 11 tot 14 jaar

Beschrijving:

Het spel brengt kinderen en jongeren op een plezierige manier in
contact met het thema pubertijd. Ze krijgen zicht op hun eigen
vaardigheden, attitudes, en kennis op het vlak van dit thema.
Weerbaarheid, imago, seksualiteit, relaties, veranderingen aan het
lichaam en hun online gedrag komen allemaal aan bod.
Spelbord, vraag-, discussie- en opdrachtkaarten

Inhoud:

https://www.pimento.be/booost/

63. VR EXPERIENCE – VR BRILLEN
Doelgroep:

Jongeren voortgezet onderwijs

Beschrijving:

De VR-Experience is een slimme tool om jongeren aan te sporen veilig
te vrijen. De VR-EXperience berekent de omvang van het seksuele
netwerk van jongeren en visualiseert dit in virtual reality of 360 video.
Hierdoor worden jongeren zich bewust van de risico's die ze nemen
als ze hun vriend of vriendin vertrouwen.
De VR brillen kunt u lenen via GGD Noord- en Oost-Gelderland.
https://sense.info/nl/toolkit/vr-experience

Inhoud:
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64. QPIDO MEISJESKWARTET
Doelgroep:

Meisjes 14 tot 16 jaar

Beschrijving:

Het Qpido Meisjes Kwartet gaat in op diverse onderwerpen die
gerelateerd zijn aan liefde, relaties, seks en pubertijd. Wanneer ben je
transgender, wat zijn lovergirls en hoe geef je grenzen aan?, zijn
vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen. Raak op een speelse
manier in gesprek door informatieve stellingen en leer van elkaar aan
de hand van open vragen.
Kwartetspel
Online producten kopen - Qpido

Inhoud:

65. VERLIEFD & SEKS, LET’S TALK ABOUT IT!
Doelgroep:

Docenten voortgezet onderwijs

Beschrijving:

‘Verliefdheid & Seks’ helpt ouders en professionals om met jongeren
in een één-op-één setting, te praten over onderwerpen die te maken
hebben met verliefdheid, seks, relaties, grenzen, dwang en zelfbeeld.
Zo krijg je een beeld van de seksuele ontwikkeling. Een open en
onbevooroordeelde houding, waarbij de grenzen van de jongere
worden geaccepteerd, is noodzakelijk voor het gebruik van dit boek.
Het boek en de bijbehorende kaartjes zijn geschikt om in te zetten bij
jongeren van 13 jaar tot 18 jaar.
Boek met bijbehorende kaartjes.

Inhoud:

66. SEXPERT, DE LEUKSTE SEXQUIZ DIE JE WIJZER MAAKT
Doelgroep:

voortgezet onderwijs

Beschrijving:

Het spel bevat meer dan 200 uitdagende en verrassende vraagkaarten
(deels met illustraties) over liefde en seksualiteit.
Weet jij meer dan je medespelers over liefde en seksualiteit? Dan ben
jij de sex-expert ofwel de Sexpert!
De speldoos bevat: 1 spelbord, 6 pionnen en 6 bijbehorende
antwoordfiches.
http://www.edusex.nl/webwinkel/spelmateriaal/sexpert/

Inhoud:
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67. MEDIAWIJSHEID EN DIGITAAL PESTEN
Doelgroep:

bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs

Beschrijving:

de materialen in deze leskist kunt u gebruiken voor een project of
een serie lessen over digitaal pesten, internetgedrag en social
media.
in de leskist vindt u achtergrondinformatie, boeken, werkbladen,
lessuggesties, spellen en verwijzingen naar websites over het
thema.

Inhoud:

68. SOCIALE SLIMMERIKEN: OMGAAN MET DILEMMA’S VAN SOCIALE MEDIA
Doelgroep:

speciaal onderwijs

Beschrijving:

met dit bordspel leren met name jongeren met een LVB, maar ook
andere doelgroepen, omgaan met sociale media.
- bordspel met 30 memorykaartjes en instructies voor de spelleider
- de vragen voor de spelers
- de opdrachten voor de spelers
- 5 afbeeldingen voor de tekenopdracht.
Meer informatie:
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/technologie-enapps/social-media-dilemmas-bordspel-sociale-slimmeriken

Inhoud:

69. MEDIJAPRAAT: EEN GOED GESPREK OVER SOCIALE MEDIA
Doelgroep:

Kinderen vanaf 10 jaar

Beschrijving:

MediJA Praat is bedoeld voor iedereen die met kinderen in gesprek
wil gaan over (sociale) media.
Er zijn 2 categorieën:
- Oranje kaartjes: deze kunnen gebruikt worden vanaf 10 jaar en
ouder
- Roze kaartjes: deze zijn geschikt voor kinderen vanaf 13 jaar

Inhoud:

Set met 154 kaartjes.
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/medija-praat-pica
*Spel is ook toegevoegd aan leskist mediawijsheid en digitaal
pesten

70. SOCIAL MEDIA COACHKAARTENSPEL
Doelgroep:

bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs

Beschrijving:

Dit spel is speciaal ontwikkeld voor ouders/opvoeders, leerkrachten
en hulpverleners die op een uitnodigende manier het gesprek over
social media aan willen gaan met jongeren van 10 t/m 16 jaar.
Kaartspel
https://tribuspro.nl/social-media-coachkaartenspel/
*Spel is ook toegevoegd aan leskist mediawijsheid en digitaal pesten

Inhoud:
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71. Meidenvenijn in het voortgezet onderwijs
Doelgroep:

Jongeren voortgezet onderwijs

Beschrijving:

Meidenvenijn in het voortgezet onderwijs is bedoeld voor onder
andere docenten, mentoren en leerlingbegeleiders. Het biedt
achtergrondinformatie, concepten en resultaten uit onderzoek,
afgewisseld met praktijkverhalen. Verschillende in dit boek
opgenomen werkvormen zijn bij uitlening te downloaden via:
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/gedrag/meidenvenijn-in-het-vopica
Boek

Inhoud:

72. MEIDENVENIJN IS NIET FIJN (alleen ter inzage)
Doelgroep:

bovenbouw basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs

Beschrijving

Koffer, ontwikkeld om meidenvenijn bespreekbaar te maken
in teams, klassen en meidengroepen. Meisjes leren hun eigen
kwaliteiten en vervormingen hiervan te onderkennen en
negatief gedrag om te buigen naar positief gedrag. In een 4tal lesblokken wordt meidenvenijn aangepakt. Het pakket
richt zich vooral op 9 tot 15 jarigen.
NB. U kunt het pakket alleen ter kennismaking lenen. De
uitgever staat niet toe dat het lesmateriaal wordt
gekopieerd!
Om als begeleider van het pakket Meidenvenijn aan de slag
te gaan volgt u eerst een opleidingstraject bestaande uit een
dagcursus en certificering tot 'Specialist Meidenvenijn'.
o.a. praatkaarten met stereotype meidenrollen, werkboeken,
handleiding, afsprakenposter, ouderflyers. Meer informatie:
http://www.meidenvenijn.nl/

Inhoud:
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73. VOEDING, SPORT EN BEWEGEN
Doelgroep:

onderbouw voortgezet onderwijs

Beschrijving:

in deze leskist vindt u informatie, handvatten en lessuggesties om
met de thema’s gezonde voeding en bewegen aan de slag te gaan.
Met behulp van diverse materialen kunnen leerlingen zich bewust
worden van hun eigen eet- en beweeggedrag en leren ze welke
verantwoorde keuzes ze kunnen maken.
de leskist bevat o.a. lespakketten, spellen, lessuggesties en
voorlichtingsmaterialen.

Inhoud:

74. VOEDINGSPRAAT
Doelgroep:

onderbouw voortgezet onderwijs

Beschrijving

Dit bordspel is gebaseerd op het bekende '30 seconds spel'.
Jongeren leren op een speelse manier:
- kennismaken met de Schijf van Vijf
- zich bewust te worden van wat je op een dag binnen mag krijgen
- ervaren wat gezonde en minder gezonde voedingsmiddelen zijn
Het spel kan met behulp van de 6 spelborden, spelkaarten, quiz en
powerpoint met max. 6 groepjes worden gespeeld.

Inhoud:

https://ggdnog.auralibrary.nl/AJdetailsx.aspx?DOCUMENTNR=02879

75. ALCOHOL, ROKEN EN DRUGS
Doelgroep:

onderbouw voortgezet onderwijs

Beschrijving:

in deze leskist zijn materialen opgenomen over: alcohol, drugs, roken,
blowen, dealen. Voor een groot deel zijn de materialen afkomstig uit
het schoolpreventieproject van het Trimbos Instituut “De gezonde
school en genotmiddelen".
in de kist zitten leerlingenboekjes, docentenhandleidingen, dvd's,
folders posters, overzicht van handige websites, brochures en spellen
waaronder het spel TRIP: een bordspel over alcohol en drugs.

Inhoud:

76. VOOROORDELENKOFFER
Doelgroep:

bovenbouw basisonderwijs / onderbouw voortgezet onderwijs

Beschrijving /
Inhoud:

de Vooroordelenkoffer bevat 50 opvouwbare kartonnen kaarten (A3
formaat) waarop 12 thema’s zijn verwerkt. De kaarten worden op
tafels gezet in de gemeenschapsruimte, aula of in de gangen van het
gebouw. Met behulp van een routekaart volgen de deelnemers in
tweetallen een route. Onderweg wordt de kinderen (10 -14 jaar) hun
mening gevraagd, voeren ze opdrachten uit en maken ze keuzen. Zo
krijgen ze op een creatieve manier inzicht in vooroordelen, pesten,
het zondebokverschijnsel, burgerschap en de achtergronden van
discriminatie.
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77. GEDRAGEN GEDRAG: SPEL OVER OMGANGSVORMEN
Doelgroep:

Onderwijspersoneel voortgezet onderwijs en MBO

Beschrijving:

Hoe gaan u en uw collega’s met elkaar om? Welk gedrag van
leerlingen is acceptabel en welk gedrag niet? Hoe kijkt u aan tegen
voorvallen van bijvoorbeeld pesten, discriminatie en seksueel gedrag?
Het spel Gedragen Gedrag brengt werkelijke situaties onder de
aandacht en maakt ze bespreekbaar.
spelbord, situatiekaartjes, handleiding, pion,
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/spel-gedragengedrag-vo/

Inhoud:

78. VERDRIETKOFFER
Doelgroep:

voortgezet onderwijs

Beschrijving /
Inhoud:

koffer of box over dood en rouwverwerking met boeken voor
leerkracht/ouder/begeleider, boeken voor jongeren, brochures,
condoleancekaarten, kaartspelen, literatuur- en muzieksuggesties,
werkvormen, tips voor het omgaan met rouwende kinderen, folders
en een korte handleiding bij de koffer of box.

79. WELBEVINDEN : leskist VO
Doelgroep:

(mentoren/leerkrachten) voortgezet onderwijs

Beschrijving /
Inhoud:

In deze leskist vindt u informatie én materialen (spellen) over het
thema welbevinden. Als mentor of leerkracht kunt u kennismaken
met een aantal materialen of deze meteen inzetten om het
welbevinden op school te verbeteren.
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Succes met de lesmaterialen!
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