Behaalde Resultaten
De resultaten in dit hoofdstuk betreffen de projecten welke in de schooljaren 2008-2009 en 2009-2010 zijn
uitgevoerd op de diverse scholen.
groep

aantal leerlingen

aanw. op ou.av. 1

aanw. op ou.av. 2

8A
8B

19 ll. uit 18 gezin.

13 ou. v. 11 gezin.

10 ou. v. 9 gezin.

19 ll. uit 18 gezin.

13 ou. v. 11 gezin.

10 ou. v. 9 gezin.

22 ll. uit 22 gezin.

11 ou. v. 8 gezin.

6 ou. v. 5 gezin.

26 ll. uit 24 gezin.

13 ou. v. 10 gezin.

8 ou. v. 6 gezin.

10 ll. uit 9 gezin.
14 ll. uit 13 gezin.
13 ll. uit 13 gezin.
7 ll. uit 6 gezin.

5 ou. v. 5 gezin.
7 ou. v. 6 gezin.
2 ou. v. 2 gezin.
4 ou. v. 3 gezin.

3 ou. v. 3 gezin.
3 ou. v. 3 gezin.
7 ou. v. 5 gezin.
4 ou. v. 3 gezin.

92 ll. uit 87 gezin.

42 ou. v. 34 gezin.

31 ou. v. 25 gezin.

111 ll. uit 105 gezin.

55 ou. v. 45 gezin.

41 ou. v. 34 gezin.

105 gezin. = 100%

= 42,9% vd gezin.

= 32,4% vd gezin.

2008 - 2009
OBS De Bouwsteen

Subtotalen:
2009 - 2010
OBS De Bouwsteen
OBS Houwingaham
OBS Drieborg
OBS F.T. Venemaschool
OBS Heiligerlee
OBS De Tichel

Subtotalen:
Eindtotalen:

8A
8B
7
8
8
7/8
8
8
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Meningen van de leerlingen over de lessen
In de periode 2008 - 2010 hebben in totaal 108 van de 111 ll. de tussentijdse evaluatie ingevuld en
104 van de 111 ll. de eindevaluatie.
8 x Is er bij de WEL-leuke beleving niets ingevuld. Dit gaat om 6 of 7 verschillende leerlingen.
119 x Is er bij de NIET-leuke beleving niets ingevuld.

Leuk, prettig:

Niet
leuk, niet prettig, vervelend:

De 204 opmerkingen zijn ingekort naar 34 opmerkingen.
Alle opmerkingen zijn letterlijk overgenomen.

De 93 opm. zijn ingekort naar 26 opm.
Alle opmerkingen zijn letterlijk overgenomen.

dat je je mening kan geven

meer tijd voor de vragen box want denken

Dat je nergens dom? Over doet of s oow
dat het emoties opent omdat mijn emoties bestonden uit 2 dingen opgepropt en bang

moet ook.
Voor sommige dingen zijn we nog niet klaar.
dat iedereen er steeds door praat!

Ik vind het prettig dat we met z'n allen daarover praten en ik vind de vragen
box handig omdat als ik iets niet durf te vragen kan ik het opschrijven
Dat je niet altijd wat hoeft te zeggen en je wordt niet snel uitgelachen
dat je seks op een andere manier ziet van vies naar normaal
Ik vind het prettig dat we ook met z'n allen kunnen lachen om dingen. Dat is
zo'n fijn gevoel.

tot nu toe nog nikks maar soms vind ik het
gewoon moeilijk om over te praten.
dat we heel weinig voorlichting kregen ik
had wel wat meer willen weten over seks.
Dat ze soms over je lachen.
ik vondt die tapon en die maandverband niet

weet ik niet, ik vind het gewoon normaal
Dat je je gevoelens kunt uiten en je daar niet voor hoeft te schamen en dat
je je naam niet hoeft opteschrijven
lachen en hoe alles er uit ziet
praten over gemeenschap dat je dat zeker moet weten als je dat wil doen.
en Kim & Alex vond ik ook leuk.
dat ik meer over mezelf kan weten
Ik vond het prettig dat ik ook eens met mijn vader kon praten
dat er grapjes in de les waren en dat het grappig was

zo prettig toen u die mee nam
kruizen kijken, dat was vreemd
Dat je 'neuken' zei, maar gelukkig is dat al
veranderd
Ik vind het wel een beetje raar dat je een
penis in de vagina moet stoppen om kinderen te krijgen
dat er soms iets raars kwam maar dat maakte eigenlijk niets uit want je leert er van

dat u/de juf ook dingen/spullen mee neemp en dan daar iets over verteld

wijnig grappen, dat maakt het een betje saai

dat je alles vol vertrouwen kon Zeggen

de condooms want ik vond het vies met dat

al de speletjes en op de manier van de les
dat je vrij over seks kon praten terwijl ik dat nooit deed

glibberige spul
Dat sommige kinderen om de vragen lachten

met elkaar er over praten geeft een goed gevoel

na de les en dat bijna iemand erachter

Dat we konden lachen en dat alles goed uitgelegd word

kwam welke vraag van mij was!

Dat je er vrijwillig over kon praten.
Het was altijd gezellig en ik heb alles geleerd wat ik wel wil weten!
het is makkelijk voor later, en je weet dan ook een beetje wat de ander
ergens van vind dat is ook altijd makkelijk
Ik vind het prettig dat we gewoon (overal) alles kunnen vragen. Ik praatte
er wel over met mijn moeder, maar die weet er wat minder van

ik vind dat met seks stom want ik begin de
niet aan
Als je alleen moet werken of een boek moet
lezen word het een beetje saai
dat zomigen steeds op merkingen maken
Dat er soms persoonlijke vragen zijn

de condoom het voelt heel grappig

er kwammen ook wel vieze dingen in voor.

De leuke tips en uitleg wat het is zijn lollig. Nou, ze verteld het goed enz.

Dat juf sommige niet derekt uit de klas uit

Ik vind het leuk en af en toe grappig want er is nix vreemd aan en dat
dacht ik in het begin anders
al die dingen over zoenen enzo!
Alles vond ik heel gezellig en alles was niet zo van dat moet.

sturen
het is meestal langdradig
Dat sommige kinderen raar doen. Dat we niet
zo vaak spelletjes doen

Dat we onze gevoelens kunnen uiten

Dat ik niet met 'x' mocht werken, echt onzin

de vragenbox vind ik wel handig als je iets niet weet en je hoefd er niet

Dat de kinderen (en ik wil niet zeggen dat ik

persee je naam op te schrijven
Dat ik er met leeftijdsgenootjes over kan praten

zelf niks doe) er al om gaan lachen.
de vragenbox want als er iets raars stond

prettig dat we in een u vorm zitten en spellen doen

gingen ze steeds kinderen die het niet had-

Eeuhmm, dat je je gevoelens kan uiten, en dat juf ook echt naar je luisterd

den gedaan pesten

wat je zegt

bijna alles behalve vragen box.
‘Een koffer vol met...seks’. Een project seksuele vorming voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Van- en door Body Joy Nederland.
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Evaluaties ouderavonden
Periode 2008 – 2010: Deelname door 111 leerlingen uit 105 gezinnen.
ste

1

Ouderavond:

Aanwezig: 45 gezinnen, vertegenwoordigd door 55 ouders. Daarnaast 7 leerkrachten en 2 directeuren.
Er zijn 53 evaluatieformulieren ingevuld.
de

2 Ouderavond:
Aanwezig: 34 gezinnen, vertegenwoordigd door 41 ouders. Daarnaast 8 leerkrachten en 1 directeur.
Er zijn 41 evaluatieformulieren ingevuld.

1: Voldeed de ouderavond aan uw verwachtingen?
82 x Is hierop positief geantwoord. 8 x Is aangegeven geen verwachtingen te hebben en er waren 2 kritische opmerkingen. Enkele
letterlijk overgenomen opmerkingen:
- Ik had meer voorlichting verwacht. Hoe om te gaan met je kind op dat gebied
- Ja, waar ik verbaast over was dat jongens / meisjes van die leeftijd al zo ver zijn

2: Kon u de informatie prettig volgen / was het voor u te begrijpen?
In alle 94 evaluaties stond dat de informatie goed te begrijpen was. Daarnaast werd 2 x aangegeven dat het misschien wel wat veel was
en 1 x dat ik niet steeds moest herhalen.

3: Wat vond u goed / prettig van deze avond?
Een greep uit de 94 verschillende reacties, letterlijk overgenomen:
- Duidelijke uitleg plus dat je ervaringen van andere ouders hoort
- Op de hoogte zijn van wat er in de lessen verteld wordt. Heb zelf ook leermomenten gehad
- De open sfeer – interactie – persoonlijke betrokkenheid
- Leuk en spannend
- Open presentatie, kreeg een goede indruk van je houding naar de kinderen toe
- Dat je vooral de dingen bij de naam noemd en zoals je alles benoemd
- De voldoende ruimte om te reageren stimuleert om je je verder te gaan verdiepen
- Dat echt alles bespreekbaar was.
- De onderlinge gesprekken/openheid. Eigenlijk fijn dat de groep niet zo groot was.
- Om er helder over na te denken, omdat het toch een moeilijk onderwerp is.
- Dat er heel veel dingen duidelijker en veel informatie hoe een kind zich ontwikkelt op het gebied van seks
- Er werden zaken uit de praktijk besproken; heel herkenbaar. Gaf inzicht in de gevolgen van het gedrag van mij, als ouder

4: Wat kon beter deze avond / vond u niet prettig / niet nodig?
5 x Vond men de avond te lang duren en 1 ouder vond de avond te kort. 4 x Is de lage opkomst van de ouders genoemd. Daarnaast
waren er nog 6 kritische reacties, waarvan hier enkele, letterlijk overgenomen:
- Beetje te langdradig
- iets meer de ouders uitdagen te praten
- Veel praten, misschien meer doen?

5: Wat vond u van de doe-opdrachtjes?
In 81 evaluaties werd hierop positief geantwoord. Ook is 5 x aangegeven dat het soms ook lastig is en 3 x dat sommigen onduidelijk
waren. Daarnaast waren er 6 negatieve beoordelingen. Een greep uit de reacties, letterlijk overgenomen:
- Onprettig
- Best lastig en niet echt nodig
- Breekt het ijs!
- Geweldig!
- Prima, je hebt een idee hoe kinderen kunnen denken / blokkeren
- Grappig en geheel niet verwacht
- Zet je aan tot na denken over je eigen gedrag en thuissituatie
- Realistische voorbeelden
- Daardoor kwamen er leuke gesprekken op gang. Ervaarde ik als prettig
- Idee is goed, liep bij ons uit op een gesprek over internet gevaren.

6: Welk cijfer zou u de ouderavond in zijn geheel geven? Van 1 tot 10; een 1 is het slechtste cijfer, een 10 het beste.
Het gemiddelde cijfer van alle evaluaties bij elkaar is een 8,2
Het laagst gegeven cijfer is een 7, het hoogste een 10.

7: Wilt u nog iets kwijt? Positief, negatief of neutraal, alles is welkom.
Hier werden 52 positieve uitlatingen gegeven, 2 neutrale en 2 negatieve. Ondermeer, letterlijk overgenomen:
- Vind belangrijk dat kinderen op vroege leeftijd zoals nu infos over sexu al voorlichting!
- Goede voorbereiding. Overdracht. Proffesioneel
- Heel positief ervaren, ben blij dat ik deze avonden heb bijgewoond. Een hele stap verder gekomen wat mij zelf aangaat.
- De eerste avond ben ik vergeten. Ben dus alleen de 2de avond geweest maar het was echt nuttig om deze avond bij te wonen
- Erg positief en zeker nodig!! (Bedankt, ik vond het fijn om er zo over te praten)
- Ik heb meer in mijn rugzak gekregen, in de (sex) opvoeding van mijn kinderen
- Erg positief. Goede info waar je als ouder en ik als leerkracht zeker iets (hoop ik) positiefs mee kan doen
- Vooral van internetseks! ga vooral het boek lezen. Je doet het op een leuke manier, heel open.
- Het was ook een leuke manier om in contact te komen met andere ouders.

‘Een koffer vol met...seks’. Een project seksuele vorming voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Van- en door Body Joy Nederland.
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Meningen van de leerlingen
over de lessen

Meningen van de leerlingen
over het infoboek

Ingevuld door 104 van de 111 ll. (2008 - 2010)

Ingevuld door 93 van de 100 ll. (2008 - 2010)

De volgende woorden zijn minimaal 10 x omcirkeld:
- In zwart: vast aangegeven woorden
- In grijs: toegevoegde woorden van de leerlingen zelf

De volgende woorden zijn minimaal 10 x omcirkeld:
- In zwart: vast aangegeven woorden
- In grijs: toegevoegde woorden van de leerlingen zelf

grappig-lachen-lach me slap-lol
leuk
interessant
cool-gaaf-geweldig-super
prettig
spannend
ingewikkeld
raar-apart
ik wil meer weten

78 x
74 x
83 x
33 x
29 x
33 x
18 x
21 x
31 x

Cijferbeoordeling (103 ll.): 8,4
- Er zijn in totaal 3 ll., die alleen negatieve
woorden hebben omcirkeld.
- Daarnaast zijn er nog 4 ll., die bijna alleen
negatieve woorden hebben omcirkeld.

leuk
interessant
cool-supergaaf-vet
grappig-lol(lig)
spannend
ingewikkeld
raar-apart-gek
ik wil meer weten
vies

70 x
68 x
45 x
23 x
24 x
12 x
16 x
26 x
18 x

- Er zijn in totaal 6 ll., die alleen negatieve
woorden hebben omcirkeld.
- Daarnaast zijn er nog 2 ll., die bijna alleen
negatieve woorden hebben omcirkeld.

Kennisquiz resultaten van de leerlingen
(2008 - 2010)

Beginquiz:

Eindquiz:

Ingevuld door:
Het gemiddeld behaalde cijfer:

106 vd 111 ll.
5,8

106 vd 111 ll.
7,5

Aantal ll. met een 4,5 of lager:
Aantal ll. met een 5,5 of 5:
Aantal ll. met een 6 t/m 7,5:
Aantal ll. met een 8 of hoger"

26 ll. = 30,2 %
18 ll. = 20,9 %
34 ll. = 39,6 %
8 ll. = 9,3 %

5 ll. = 5,7 %
7 ll. = 7,9 %
35 ll. = 39,8 %
41 ll. = 46,6 %

Praten over seks
Hoe vaak praat jij over seks?
vaak:
soms/regelmatig:
bijna nooit:
nooit:

Ingevuld door 106 van de 111 leerlingen (2008 - 2010)
14 ll. = 13,2 %
44 ll. = 41,5 %
34 ll. = 32,1 %
13 ll. = 12,3 %
1 ll. = 0,9 % heeft niets ingevuld

7 á 10 van de 13 ll. welke zeggen 'nooit' over seks te praten, zeggen graag meer te willen weten over seks.
27 á 30 van de 34 ll. welke zeggen 'bijna nooit' over seks te praten, zeggen meer er over te willen weten.
Met wie praat jij wel eens over seks?

Ingevuld door 106 van de 111 leerlingen (2008 - 2010)

mijn vader en/of moeder: 52 ll. = 49,1 %
mijn vriend(en) en/of vriendin(nen: 56 ll. = 52,8 %
iemand anders: 13 ll. = 12,3 %
niemand / niets ingevuld: 12 ll. = 11,3 %

Zou jij meer willen weten over seks?

Ingevuld door 87 van de 92 leerlingen (2009 - 2010)

Ja, heel veel/alles: 19 ll. = 21,8 %
Ja, soms wel: 58 ll. = 66,7 %
Nee: 10 ll. = 11,5 %

7 Van de 10 ll. welke 'nee' hebben aangekruist, zeggen 'soms' of 'bijna nooit' over te seks te praten.
3 Leerlingen welke 'nee' hebben aangekruist, zeggen 'nooit' over seks te praten.
‘Een koffer vol met...seks’. Een project seksuele vorming voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Van- en door Body Joy Nederland.
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Enquête na het project over wel/geen veranderingen
Hieronder vindt u het resultaat van de enquête welke de ouders via de leerlingen in de klas hebben
ontvangen. Dit ná beide ouderavonden en enkele weken na afloop van de lessen. Deze mocht naar keus
anoniem worden ingevuld.
Deelname door 111 leerlingen uit 105 gezinnen.
Er zijn 38 ingevulde formulieren terug gekomen + 1 formulier met 1 algemene opmerking, namelijk: “Wij
bedanken anders waren we wel op de avond gekomen. vr. groet, fam Pieters (verzonnen naam, red.)”
Deze enquête is 2x door een man, 28 x door een vrouw en 8x samen ingevuld.
2 Bent u of uw partner op één of beide ouderavonden op school over seksualiteit geweest?
25x ja en 12x nee
ste

3 In de quiz in de 1 les hebben de kinderen aangegeven of ze wel eens met hun moeder en/of vader
over seks praten. Praatte u, tot voor het project op school wel eens (kort) met uw kind over
seksualiteit?
4x
22x
12x
0x

vaak
regelmatig / soms
bijna nooit
nooit

5 Praat u, sinds het project op school net zo vaak met uw zoon of dochter over seksualiteit?
13x vaker en/of uitgebreider
24x even vaak
1x minder vaak en/of korter

7 Heeft uw zoon of dochter n.a.v. de lessen op school iets aan u of uw partner verteld of het infoboek of
de Pubergids laten zien?
22x
11x
1x
4x

ja, uit zichzelf
ja, toen ik er naar vroeg
ik heb er wel naar gevraagd, maar mijn dochter of zoon is er niet op in gegaan
nee

8 Merkt u dat uw zoon of dochter anders over seksualiteit doet / praat sinds het schoolproject? Zo ja, wat
is er (een beetje) anders? (Denk hierbij aan houding, aan gedrag en aan de manier van er over praten)
16x “Nee”, of een volzin dat het meestal al bespreekbaar was of er altijd al open mee omgegaan werd.
18x Wordt aangegeven dat er een positieve verandering heeft plaats gevonden. Een aantal letterlijk
overgenomen uitspraken:
- Hij aarzelt nog wel of ie iets kan vragen of zeggen, maar uiteindelijk begint ie er wel over. Deed ie eerst niet
- Het is meer een normaal onderwerp geworden (het is niet meer om over te lachen).
- Mijn dochter is opener sinds het schoolproject
- Als het over sex gaat reageert hij op een manier dat het hem bekend voor komt
- Hij vraagt uitgebreider maar ook naar onze gevoelens van vroeger en nu.
- Je merkt aan haar, dat ze er nu nog meer van weet en stelt gerichte vragen.
- Ja, het is minder spannend, er kan makkelijker open over worden gesproken. Zelfs de 2 jongere zusjes “voelen” dit, openheid
is inderdaad belangrijk!

3 Andere opmerkingen, letterlijk overgenomen:
- Ze is “lacheriger” geworden
- Dochter ziet de lessen meer als een verplichting waar ze zelf niet voor gekozen zou hebben
- Hij is zich er bewuster van geworden. Eerder schaamde hij zich niet voor ons, nu wel een beetje.

9 Merkt u dat uzelf anders over seksualiteit doet / praat met uw kind sinds het schoolproject? (Denk
hierbij aan uw houding, uw gevoelens en gedachten, uw gedrag en aan de manier van er over praten)
Zo ja, wat is er (een beetje) anders?
24x “Nee”, of een volzin dat er altijd al over gepraat werd of er altijd al openheid over was.
13x Wordt aangegeven dat er een positieve verandering heeft plaats gevonden. Een aantal letterlijk
overgenomen uitspraken:
- Sinds ik vorig jaar heb meegeholpen en er dus ook al wat van heb gehoord ben ik duidelijker geworden, directer
- door het project handvaten aangereikt gekregen om er thuis vaker over te praten. ook het werkboek wordt gebruikt.
- Ik ben ook minder geremd om er over te praten.
- Ik ben me er meer van bewust wat ik zelf voor invloed uit kan oefenen en probeer het niet te geforceerd maar meer tussen
neus en lippen door ter sprake te brengen.
- Ja, we voelen elkaar beter aan. We hoeven er niet omheen te draaien en op dit gebied is er een nieuwe verstandshouding
geboren = goed gevoel.

‘Een koffer vol met...seks’. Een project seksuele vorming voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Van- en door Body Joy Nederland.
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10 Verlopen de gesprekken / gesprekjes tussen u en uw kind (een beetje) anders dan voorheen, en zo ja,
wat is er veranderd?
18x “Nee” / “niet echt”
18x Wordt aangegeven dat er een positieve verandering heeft plaats gevonden. Een aantal letterlijk
overgenomen uitspraken:
- Ik heb het idee dat we wat meer naar elkaar zijn gegroeid en de gesprekken iets makkelijker verlopen.
- Heel anders. Nu praten we er af en toe over en voorheen nooit.
- Alleen dat hij zelf nu begint er over, dat maakt het bespreken fijner, omdat hij nu zelf aan geeft er over te willen praten.
- Nog leuker geworden, gelijkwaardiger, normaler
- Inhoudelijk
- ja, iets serieuzer
- ja, we weten wat iets betekend. Voorheen zei ze dat ze het wel wist en verbrak het gesprek. Nu gaan we er mee door en ze
weet nu echt waar we het over hebben / gevoel.

Hoe is het nu in vergelijk met een half jaar geleden:
11 Begint u vaker zelf een (klein) gesprek over seksualiteit?
12 Vindt u het (iets) makkelijker om over seksualiteit te praten met uw kind?
13 Merkt u dat uw kind vaker iets zegt of vraagt over seksualiteit?
14 Praat u vaker met uw partner over de seksuele opvoeding van uw kind(eren)?

15x ja
24x ja
14x ja
15x ja

22x nee
13x nee
23x nee
22x nee

15 Over welke dingen wat betreft seksualiteit hebben u en/of uw kind (eventjes) gesproken sinds het
schoolproject?
6x Wordt aangegeven dat er niet over gepraat is
3x Wordt het in het midden gelaten waarover gesproken is
Over vooral lichamelijk subonderwerpen: puberteit / algemeen 3x, geslachtsorganen 3x, menstruatie 4x,
zaadlozing / natte droom 5x, condooms 3x, de pil 2x, voorbehoedsmiddelen algemeen 4x, soa’s 2x
Over relationele onderwerpen: verliefdheid 2x, zoenen 1x, vriendjes 1x
Over diverse onderwerpen: de lessen 5x, welke leeftijd 1x, hormonen 1x, boekjes erover 1x, er open over zijn 2x,
beffen 1x, verschillen jongens en meisjes 1x, wat “toevallig” ter sprake kwam 1x, over de seksualiteit van de ouders 3x

Daarnaast nog een aantal letterlijk overgenomen antwoorden:
- Bv. vrienden vroegen waar dochter (anoniem, red.) bij was, of ze vlg. jaar de vaccinatie tegen baarmoederhalsk. kreeg. Gezegd
dat ik twijfelde, maar de homeopaat had gezegd dat je het ook kunt voorkomen om voor je 18de geen geslachtsgemeenschap
te hebben. Dochter (anoniem, red.) mengde zich zonder blozen in het gesprek. Was een jr geleden echt niet gebeurd!
- over menstruatie, over waarom en met wie je sex hebt. en dat sex een vrije, eigen keuze is.
- Eigenwaarde en sexkualiteit, zelfbevrediging, sexualiteit van ons (ouders)

16 Heeft u de informatie die u op de ouderavond heeft ontvangen, of die u via uw kind heeft gekregen,
doorgelezen?
3x
8x
26x
1x

ja, maar vluchtig even snel door gekeken
ja, maar niet alles
ja, alles
nee, omdat het niet nodig was er was voldoende uitgelegd

17 Wat heeft de informatie van de ouderavonden en/of de informatie op papier die u heeft ontvangen, u
opgeleverd? (Denk aan nieuwe ideeën, meer gaan lezen, er over na gaan denken, meer duidelijkheid,
meer interesse, meer openheid, etc., of juist het tegendeelR)
7x Is aangegeven dat het niets nieuws heeft opgeleverd. Enkele letterlijk overgenomen uitspraken:
- Eigenlijk niets nieuws, we praten met onze kinderen heel open over seks, maar ze zijn hier zelf nog helemaal niet mee bezig.
Ze weten dat ze altijd met vragen ed. bij ons kunnen komen, we hebben ook het volste vertrouwen dat ze dit doen zodra ze
meer willen weten. Ze weten al veel, alleen praten ze er nog niet graag over.
- We hebben het nooit een probleem gevonden en dat is nog zo. Onze kinderen kunnen bij vragen altijd terecht bij ons (of
anderen). Af en toe komen ze bij ons met vragen of komt sex via een andere manier aan bod bijvoorbeeld als er iets over in de
krant staat.

Er zijn 25 positieve reacties gegeven. Een aantal letterlijk overgenomen uitspraken:
- uitbreiding kennis en woordenschat. meer openheid en bewustwording
- Nieuwe ideeën opgedaan – waar zoek je de juiste informatie, hoe praat je het gemakkelijkst met je kind hoe krijg ik meer
openheid zonder dat het te geforceerd / beladen overkomt. Ik zou nog wel graag een vervolg willen, misschien ook juist gericht
op ouders, verder bedankt, het was super!
- Er was al een hoop openheid, maar nu nog meer. Er zijn duidelijk minder “taboes”.
- Er meer over nadenken, meer openheid. Ik vond het een goed project. Goed voor ouders en kinderen.
- Meer gaan lezen! Wat ik voor mijzelf belangrijk vond, dat je door de ouderavonden er weer bewust van bent hoe hij de leeftijd
heeft om alles te ontdekken, willen weten, wat er allemaal veranderd, qua lichaam. praten dus!
- Info over internet, er is meer duidelijkheid en rust, ook voor andere kinderen in gezin zijn de boekjes etc. leuk. Bedankt
- meer info over sexuele ontwikkeling van kinderen (op deze leeftijd)
- Er is een open band gekomen op dit gebied, waardoor er een echt gesprek kan worden gevoerd. Dit moet we goed onderhoudEn. Ik zou het op prijs stellen dat dit niet eenmalig is, maar dat elke leerling in gr 7/8 deze voorlichting in de toekomst zal krijgen!

Daarnaast nog enkele andere, letterlijk overgenomen reacties:
- Door misverstanden thuis zijn we de ouderavonden vergiete (ook soms om situatie’s
- Wij waren al erg open, ze krijgt antwoord op haar vragen Ze komt nu wel met vragen wat wij vonden van de eerste keer vrijen
en tongzoenen. Dat is wel moeilijk om daar antwoord op re geven!
‘Een koffer vol met...seks’. Een project seksuele vorming voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Van- en door Body Joy Nederland.

