Literatuurlijst seksuele en relationele vorming voor ouders
•

De grote race…
Uitgave:
Ploegsma, 2004
Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar
Willie is een zaadje. Hij woont samen met 300 miljoen vriendjes in
meneer De Bruin. Binnenkort is het tijd voor de grote race. Willie
traint iedere dag. Hij weet dat hij extra hard moet zwemmen om de
prijs te winnen... een prachtig eitje. Na de race gebeurt er iets heel
bijzonders. Maar waar is Willie toch gebleven? Een oergeestig
voorlichtingsboek!

•

Ik vind jou lief
Uitgave:
Ploegsma, 1997
Groep:
leerlingen groep 1/ 2
Een informatief prentenboek voor peuters en kleuters over geboorte
en seksualiteit.

•

NEE! Een boek over Nee en Ja zeggen
Uitgave:
Ploegsma, 2009
Groep:
leerlingen groep 1/ 2
Als ouder, kleuterjuf of verzorger wil je kinderen leren op de juiste
momenten Nee en Ja te zeggen, zonder ze bang te maken voor
kinderlokkers. Wanneer zeg je Nee, wanneer zeg je Ja en vooral:
hoe zeg je het?
Licht en humoristisch prentenboek over weerbaarheid.

•

De baby uit de bloemkool
Uitgave:
Lannoo, 2002
Groep:
onderbouw
Informatief verhaal over geboorte, tweelingen en adoptie.

•

De buitelende baby
Uitgave:
Ploegsma, 1993
Groep:
onderbouw
Geïllustreerd voorleesboek voor kinderen, die een zusje of broertje
krijgen.

•

Een baby uit de rode kool
Uitgave:
Zwijsen, 1990
Groep:
leerlingen 5/ 6
Prentenboek over waar baby’s vandaan komen.

•

Ik + jij = wij
Uitgave:
The house of books, Vianen, 2002
Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar

Een lees, doe en ontdekboek over vriendschap, liefde en geboorte.
•

Oh, zit dat zo
Uitgave:
Van Holkema & Warendorf, 1996
Groep:
leerlingen groep 7/ 8
Geïllustreerd boek met informatie over liefde, seks,
voorbehoedmiddelen en andere zaken.

•

Ben jij ook op mij?
Uitgave:
Ploegsma, 1995
Groep:
leerlingen groep 7/ 8
De verschillen tussen jongens en meisjes: verliefd zijn, ontwikkeling
van kind naar volwassene, voortplanting en verschillende
samenlevingsvormen.

•

Seks en zo
Uitgave:
Gottmer
Groep:
bovenbouw
Een informatief, interessant en grappig boek: ”voor wie groeit en
verandert en alles wil weten”.

•

Seks, hoe voelt dat?
Uitgave:
Biblion, 2003
Doelgroep: leerkrachten, ouders en leerlingen groep 8
Het boek geeft uitleg over de technische en emotionele kanten van
alles, wat samenhangt met verliefdheid, puberteit, seksualiteit en
voortplanting.

•

Het puberboek
Uitgave:
Uitgeverij Ploegsma
Doelgroep: leerlingen groep 7/8 en onderbouw VO
Een boek voor en over pubers en hun ouders.

•

Kleine mensen, grote gevoelens
Kinderen en hun seksualiteit
Uitgave:
Ploegsma, 2007
Groep:
leerkrachten en ouders
Praktisch boek voor ouders en leerkrachten over de seksuele
opvoeding/ ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar.

•

Pakket pubergidsen:
Help, een puber in huis (voor ouders)
Help, een puber in de klas (voor leerkrachten)
De pubergids voor jongens en meisjes
Uitgave:
NIGZ, 2005
Groep:
leerkrachten, ouders en leerlingen bovenbouw
Brochures en lesmateriaal over de puberteit.

•

Mijn kind online
Uitgave:
SWP Uitgeverij
Groep:
leerkrachten en ouders

Wat ouders opvoeders moeten weten en kunnen doen om hun
kinderen veilig op het internet te laten.
•

Verliefd op internet
Uitgave:
SWP Uitgeverij
Groep:
leerkrachten en ouders
Resultaten van een grootschalig onderzoek onder pubers naar hun
internetgedrag.

•

Kindertelefoontips
Uitgave:
Uitgeverij SWP
Groep:
Bovenbouw, ouders, leerkrachten
Een boekje met tips voor kinderen met nare geheimen, gericht op
het succesvol gebruiken van internet.

•

Ouderbrochure
Praten met je kind over relaties en seksualiteit
Uitgave:
NIGZ, Woerden
Groep:
ouders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar
Een brochure over praten met je kind over relaties en seksualiteit.
Wat moet een kind weten en wanneer? En hoe breng je het
onderwerp ter sprake?
Met een beschrijving van de relationele en seksuele ontwikkeling
van het kind van 0 -12 jaar.
Te bestellen op www.weekvandelentekriebels.nl

Websites:
• www.weekvandelentekriebels.nl
Website over de projectweek. Hier vindt u meer informatie over de
Week van de Lentekriebels en kunt u materiaal downloaden en
bestellen.
• www.oudersonline.nl
Website voor a.s. ouders en ouders van kinderen tot en met de
puberleeftijd.
• www.seksualiteit.nl
Informatieve site over relaties en seksualiteit voor jongeren en
volwassenen.
• www.rng.nl
Informatieve site van de Rutgers Nisso Groep met informatie over
o.a. voorbehoedmiddelen, morning after-middelen, zaadlozing,
menstruatie en maagdenvlies.
• www.soa.nl
Informatieve site over soa en aids.
• www.loverboy.nl
Informatieve site over loverboys.

