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Voorwoord

Dit werkboek gaat over seksuele vorming. 
Seksuele vorming gaat over hoe het lichaam in elkaar zit, relaties en seksualiteit. 
Tijdens de puberteit verandert het lichaam. Je voelt je anders.
Je kunt verliefd worden.
Daarom begint het boek met: ik. 
Het gaat over de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik?
Daarna gaat het over Ik en de ander.
Daarna wordt Ik en mijn lichaam besproken.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto. 
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen. 
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd. 
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder? 

Bij dit picto ga je in gesprek. 
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken. 

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn. 

Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op Sociale vaardigheden.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.
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Hoofdstuk 1

Ik

Dit hoofdstuk gaat over wie je bent. Het gaat over omgaan met elkaar en emoties.
En over waar je goed in bent.
Het gaat ook over pesten.
En over de regels en de afspraken die je kunt maken om pesten te voorkomen.

Iedereen is anders
Sommige mensen zijn goed in sport. Andere mensen zijn goed in tekenen of zingen.
De een praat makkelijk uit zichzelf. Een ander praat niet makkelijk.
Sommige mensen wachten liever af tot er iets is gedaan.
Anderen beginnen liever zelf met iets doen.
Ieder mens heeft andere eigenschappen.
Deze eigenschappen maken ons allemaal anders.

Opdracht 1
Je wilt jouw klasgenoten leren kennen. 
Je gaat informatie verzamelen over jouw klasgenoten.
Je doet dat met een interview.

Bedenk vragen over:

•	 hobby’s

•	 familie

•	 huisdieren

•	 vrije tijd

•	 eigenschappen.

Bijvoorbeeld:

•	 Doe je aan sport?

•	 Heb je broers of zussen?

•	 Heb je een huisdier?

•	 Kom jij vaak te laat?

Maak tweetallen.
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Hoofdstuk 1 Ik

Schrijf de naam van de persoon die je interviewt op. Stel je vragen.
Schrijf de antwoorden die de persoon geeft op.

Naam 

Antwoorden op de vragen

Wissel nu van rol. De ander interviewt jou.

Bespreek de antwoorden met elkaar.

•	 Heeft de ander de juiste dingen over jou opgeschreven?

•	 En vindt de ander dat jij de juiste dingen over hem/haar hebt opgeschreven?

•	 Wat ben je over jouw groepsgenoot te weten gekomen?

•	 Wat wist je al?

•	 Wat had je nooit van je groepsgenoot verwacht?
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Hoe heb je deze opdracht uitgevoerd?

Waaraan moet je nog werken?

De eerste indruk
Wanneer je iemand voor het eerst ziet, heb je vaak een indruk.

Opdracht 2
Kijk naar de foto.
Welke indruk heb jij van de jongen op de foto?
Vind je hem bijvoorbeeld leuk of niet?
En waarom?

Bespreek met een groepsgenoot welk antwoord hij of zij gegeven heeft.
Zijn er verschillen tussen jullie antwoorden? ja/nee
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Hoofdstuk 1 Ik

Welke verschillen zijn er tussen jullie antwoorden?

Hoe komt dat denk je?

Denk eens terug aan toen je je groepsgenoten voor de eerste keer zag.
Je had toen een indruk van hen. Dat was jouw eerste indruk.
Nu ken je je groepsgenoten wat langer.
Klopte jouw eerste indruk van jouw groepsgenoten? 

Opdracht 3

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
In het filmpje zie je Nadja.
Ze zegt vaak niets. Maar je kunt wel zien wat ze voelt of denkt.
Schrijf op wat Nadja volgens jou voelt en denkt. 

Non-verbale communicatie
Tijdens de film zie je Nadja kijken.
Ze zegt vaak niets, maar je kunt aan haar gezicht zien wat ze denkt.
Ook zie je hoe zij zich voelt. 
Soms zegt iemand niets. De lichaamshouding of het gezicht vertelt het verhaal.
Dit noemen we non-verbale communicatie.
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Non-verbale communicatie komt vaak door emoties. 
Voorbeelden van emoties zijn: 

	• boosheid

	• angst

	• verdriet

	• blijdschap

	• walging

	• verbazing.
Deze 6 emoties worden de basisemoties genoemd. 
Over heel de wereld kennen mensen deze basisemoties.
Kijk maar eens naar de emoticons. Die worden over de hele wereld gebruikt.
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