
H3
ALS GROTE 
MENSEN 
VRIJEN
Als grote mensen verliefd zĳ n, willen ze ook graag bĳ  elkaar 
zĳ n. Ze gaan dan vaak heel romantisch doen, zoals lieve 
berichtjes aan elkaar sturen. Of elkaar bloemen geven. En 
samen uit eten of andere leuke dingen doen. 

Als je verliefd bent wil je elkaar goed leren kennen en alles van 

elkaar weten. Want zo kun je mooi ontdekken of degene op wie 

je verliefd bent echt wel heel, heel, heel leuk is.

Als grote mensen elkaar echt helemaal super vinden, dan willen 

ze elkaar vaak ook aanraken. Ze kunnen elkaar 

dan, als ze dat allebei willen, zoenen, strelen
en soms nog meer vrĳ en met elkaar, dat noem 

je ook wel seks hebben. Dat kan ze allebei 

een fĳ n gevoel geven.

‘ ik vind 
jou héél, 
héél leuk!’zoenen

samen 
romantisch 

doen

in je blootje

fijn gevoel
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Grote mensen die verliefd zĳ n 

op elkaar vinden het meestal 

allebei lekker om te knuffelen, 

maar iedereen heeft weer 

andere plekjes die fĳ n zĳ n 

om aangeraakt te worden. 

Iedereen is namelĳ k anders. 

Wat jĳ  fĳ n vindt, is voor iemand 

anders misschien helemaal 

niet prettig. 

Raakt iemand jou aan? 
Zeg duidelijk of je dat juist 
fijn of niet fijn vindt. 

mmmm...

je bent lief!

kus-kus-kus

tekstje?

tekstje?

tekstje?

Tekening maken 
xxxxxxxx
Uitleg over kleurplaat xxxxxxx 
[Illustratie Kleurplaat van 
poppetje (sekseneutraal) Met 
ernaast verschillende kleuren 
haar, piemels, vulva’s billen, kleur 
ogen… etc om jezelf te maken.]
Maak een tekening van jezelf. 
Kleur met je lievelingskleur de 
lichaamsdelen waar jĳ  het fĳ n 
vindt om aangeraakt te worden.
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esther
Notitie
Uitleg over tekening. Kopieren, inkleuren enzo. Wat is de bedoeling?



Kopje xxx
Jouw lichaam is helemaal van jezelf. Niemand anders is daar 

de baas over. Sommige delen van je lichaam, zoals je billen, 

piemel of vulva, zĳ n plekjes die privé zĳ n. Ze zĳ n niet voor 

iedereen om te zien, of om aan te raken. Je mag zelf beslissen 

aan wie je ze wilt laten zien. Maar je kan beter eerst wel even 

vragen of de ander dat wel wil. Want misschien wil diegene jou 

helemaal niet in je blootje zien. 

We hebben daarom met elkaar afgesproken dat we kleren 

dragen. In je blote billen naar school of naar de supermarkt, 

dat doen we niet, ook niet wanneer het heel warm is.

nee!

Dat kan 
harder!

nee!
neeeeee!

Hoe zeg je nee!?
‘Nee zeggen’ doe je met je stem. 
Maar wist je dat je ook je hele lĳ f kunt gebruiken om het nog duidelĳ ker te maken? Dat 
gaan we oefenen.

1. Roep eerst ‘nee’. Oh, dacht je dat dit alles was? Dat kan harder!
2.  NEE! Ja zo. Nu doe je er nog een schepje bovenop: ga extra stevig staan met je benen 

een beetje uit elkaar. En helemaal rechtop. Als een enorm grote boom die niet omver 
te krĳ gen is. 

3.  Roep nog eens heel hard NEE, vanuit je tenen. 
4.  Als laatste: doe je arm naar voren en je hand omhoog als een stopteken. 

Trek een boos gezicht en brul NEEEEEEE (als een boze leeuw).
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esther
Notitie
Een tussenkopje kleed de pagina nog iets meer aan.

CHalkes
Notitie
Privéplekken



Wel vrijen, 
géén baby
Soms willen mensen geen 
baby krĳ gen, maar toch met 
elkaar vrĳ en. De vrouw kan 
dan een speciale pil slikken, 
of de man kan een condoom 
om zĳ n piemel doen. Een 
condoom ziet eruit als een 
opgerold zakje en er kunnen 
geen zaadjes doorheen.

H4
HOE MAAK 
JE EEN BABY?
Hoe maak je een baby? Dat is niet eenvoudig, het is zelfs 
een beetje een wonder. En dus ben jĳ  ook een wonder, 
want jĳ  bestaat!

Wanneer een vrouw en een man seks met elkaar hebben, dan 
kan de piemel van de man in de vagina van de vrouw gaan. 
Dat kan een lekker gevoel geven. De zaadjes kunnen dan vanuit 
de piemel in de vagina komen. Alle zaadjes hebben een soort 
staartje en daarmee zwemmen ze 
van de vagina naar de baarmoeder. 
Ze gaan dan op zoek naar een 
eitje. De speurtocht naar het eitje 
is een echte race, want als de 
zaadjes een eitje vinden, dan 
kan er maar één met het eitje 
samengaan. Dit gelukkige zaadje 
is de winnaar! Dus als zaadje heb 
jĳ  deze race destĳ ds gewonnen. 
Best bĳ zonder, toch?

eitje

zaadje

whoepie!

ìk ga winnen!
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