
Leerarrangement k12 Generatie
volgen elkaar op.

Begrippenlijst
10 punten

Alleen

Theater en discussie
10 punten

Alleen

Condoomles
10 punten
Groep 6

Workshop
 aantekeningen

10 punten
Alleen

Onderdelenquiz
10 punten

groep Ezelsbruggetje
Alleen
5 punten

Levenswegspel
Groep: 4
10 punten

Leg thuis uit 
XX en Xy

Alleen
10 punten

Poster cyclus vrouw
Groep

10 punten

Maak van 1
 Plantje 2
Alleen/Groep
10 punten

Neem een bloem
Mee en teken

Alleen of groep
10 punten

Interview moeder
Groep: 2
10 punten

SOA ganzenbordspel
Groep 6

20 punten

Zelf bedacht
…...........
…..........

Soa Reclame
10 punten
Groep 2

Planning ingevuld
alleen

Onderzoek
Cijfer

Groep 2



Uitleg onderdelen:

Verplicht: Deze moet je allemaal doen!!!

Planning ingevuld: Je maakt eerst een planning, maakt afspraken met leerlingen voordat de docent 
iets aftekent. Op het leerarrangement schrijf je per onderdeel wanneer je het af hebt.
Begrippenlijst: je maakt volgens de regels die we afgesproken hebben een begrippenlijst. Met 
plaatjes.
Condoomles: in een groepje van 6 leerlingen die bestaan uit jongens en meisjes geef je een les aan 
onderbouw leerlingen over de gevaren van soa's en het gebruik van een condoom.
Theater en discussie: Je bent aanwezig tijdens het theaterstuk die op school gegeven wordt en je 
hebt een actieve houding tijdens de nabespreking en discussie.
Workshop aantekeningen: Je hebt van alle workshops aantekeningen gemaakt en kan die elke les 
aan de docent leaten zien.
SOA reclame: maak een flyer of folder waarin je een soa aanprijst. Benoem daarbij de 
eigenschappen van de SOA en voeg plaatjes en uitleg toe.
Onderzoek: je doet een onderzoek over seksualiteit onder jongeren. Informatie volgt nog en hier 
krijg je een cijfer voor als Vaardigheidstoets “onderzoeken”. Je levert een verslag in volgens de 
regels van een natuurwetenschappelijk verslag.

Keuze: Hier moet je minimaal 50 punten behalen

Onderdelenquiz: Je leert in de les de afbeeeldingen op bladzijde 194, 196, 208 en 216 uit je hoofd.
De docent test het. Maak je een fout. Dan weer overnieuw en puntenaftrek.
Ezelsbruggetje: bedenk een handig leermiddeltje bij een lastig onderdeel in dit hoofdstuk.
Poster cyclus vrouw: maak een informatieve poster over de cyclus van een vrouw. Korte teksten en 
grote afbeeldingen. Blz 200 en 201
Levenswegspel: Aan de hand blz 198 en 199 bedenk je een spel, waarmee je de levensfasen kan 
leren.
Leg thuis uit: Leer het deel over overerven van geslachten en leg het iemand uit (je moeder, opa...).
Laat een testje doen om te laten zien dat het begrepen is. Neem het op, of maak meerdere foto's.
Maak van 1 plantje 2: vermeerder een plantje ongeslachtelijk. Je neemt zelf een plantje mee en dit 
voer je uit op school.
SOA ganzenbordspel: Maken een ganzenbordspel over SOA's en speel het in de klas.
Neem een bloem mee en teken: Zoek een windbestuiver en een insectenbestuiver en maak van 
beide een tekening in de les.
Interview moeder: Interview een moeder over haar zwangerschap en bevalling. Tijdens de les 
bedenk je de vragen. Buiten de les interview je de moeder.
Zelf bedacht: Jij hebt een leuk idee. Omschrijf het hier en laat de docent bepalen hoeveel punten 
het is.
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Workshops:
1. Man en vrouw
2. X en Y
3. Menstrueren en ovuleren
4. Zwanger en bevallen
5. Tweelingen
6. Zaadplanten
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