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al van boeken en vormingen zorgen ervoor dat jij als leraar in je klas
het thema gender bespreekbaar kan maken. Verschillende websites
zetten je bovendien op weg. We verzamelden een aantal tips.

Er was eens een regenboog
Deze educatieve map is ontwikkeld voor het lager onderwijs en bevat heel wat informa
tie, tips en kant-en-klare methodieken om kinderen in het lager onderwijs kennis te la
ten maken met genderdiversiteit en seksuele identiteit. Het eerste deel geeft basisinfor
matie over hoe je als leerkracht kan werken aan een open schoolklimaat. Deel twee be
vat negen uitgewerkte methodieken voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Je kan
het downloaden of gratis bestellen via http://www.cavaria.be/mediatheek/educatievemap-er-was-eens-een-regenboog.

Genderklik in de kleuterklas
Deze nieuwe brochure, gefinancierd door Gelijke Kansen Vlaanderen en uitgevoerd
door de vzw Genderatwork, is bestemd voor leerkrachten uit het kleuteronderwijs. De
brochure bevat heel wat tips en voorbeelden om op school en in de klas de genderklik
te maken en genderstereotypen tegen te gaan. Je kan het downloaden of gratis bestel
len via: http://www.cavaria.be/mediatheek/genderklik-in-de-kleuterklas
Cavaria verzorgt ook gratis vormingen op maat van jouw school. Raadpleeg hun websi
te voor meer info.
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Alles wat je altijd al wilde weten over holebi’s/transgenders
Gelijke Kansen in Vlaanderen liet in samenwerking met çavaria, een volledig herwerkte versie
maken van ‘Alles wat je altijd al wilde weten over holebi’s’. Het is een informerende en sensibi
liserende publicatie gericht naar holebi’s én hetero’s. Tegelijk werd een gloednieuwe publicatie
gemaakt met basisinformatie over het transgenderthema. Het is een primeur: voor het eerst
wordt op laagdrempelige en toch genuanceerde wijze een brede waaier aan informatie aange
reikt aan transgenderpersonen en hun omgeving (www.gelijkekansen.be).

Plafondmeisje

een uitgave van

Fran Bambust werd in 1965 geboren als Franky. Zij was lichamelijk toen nog een hij, die onder
steboven hangend op de bank een heel ander leven fantaseerde. Anders zijn leek toen helemaal
nog niet eenvoudig. Jaren later veranderde ze haar naam, adres, burgerlijke stand, werk, rijksre
gisternummer en geslacht. En ze besloot om te gaan schrijven. Geen zwaarmoedige probleem
verhalen, maar spannende en grappige verhalen over anders zijn en anders mogen zijn. Fran was
in een vorig leven leraar in de basisschool. Fran geeft lezingen, workshops en voorleessessies
(www.clavisbooks.com).

Omdat meisjes anders zijn. En jongens ook.
Nog op zoek naar kinderboeken die het thema gender bespreekbaar maken? Neem eens een kijkje op de
website www.genderindeklas.be. Daar vind je onder meer:
“Stoere Matthijs” (Charlotte Labaronne, 3+). Samen met Matthijs ontdekken kleuters dat de verschillen
tussen jongens en meisjes toch niet zo groot zijn als ze soms denken.
“Als ik jou was” (Babette Cole, 5+). Dit boek doorprikt, tussen de lijnen van het leuke verhaal over de rol
verwisseling van papa en Eefje, het beeld van de stereotiepe vader.
“De jongen in de jurk” (David Williams, 9+). Een boek over andere manieren om een jongen te zijn en toch
jezelf te blijven.
“Igraine Zondervrees” (Cornelia Funke, 10+). Het personage Igraine worstelt met de tegenstelling tussen
de verwachtingen van anderen, haar ouders, haar omgeving en haar eigen verlangens en ambities.

24

BASIS 17 MEI 2014 SCHOOLWIJZER

