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Bijlage 2 Stellingen

en situaties

Stellingen en situaties les 7: Reageren op anderen
Vanuit het perspectief van de leerling zelf of vanuit de ander
Jim en Ricardo zitten te wachten op de buschauffeur. Dan komt Jim zijn chauffeur eraan.
‘Hoi!’ roept Jim naar zijn eigen buschauffeur.
Mag dat?

Bij de zwemles is een pgb’er van iemand anders
die jou helpt met uitkleden. Je wordt hier erg
verlegen van en wilt liever wachten op de
assistent. Wat doe je?

7.1

7.4

Nicky is bij de dokter. De dokter heeft een
assistent bij zich, een leerling-dokter.
De dokter vraagt of Nicky zich wil uitkleden,
zodat hij Nicky kan onderzoeken.
Maar Nicky wil zich eigenlijk niet uitkleden.
Wat kan Nicky doen? Durf je dit te zeggen?

Je bent met je juf en een paar klasgenoten in
de supermarkt om te oefenen met boodschappen doen. Een onbekende mevrouw vraagt je
hoe je heet. Wat doe je?

7.2

7.5

Noa heeft een nieuwe trui. De moeder van een
klasgenoot vindt de trui mooi. Ze wil in de nek
van Noa kijken. Ze wil zien van welk merk de
trui is. Noa vindt dit heel naar en wil dit niet.
Wat kan Noa doen?

Je bent met je juf en een paar klasgenoten in
de supermarkt om te oefenen met boodschappen doen. De juf maakt een praatje met een
onbekende mevrouw. Hoe kan dat?

7.3

7.6

bw tbv aanpassing bijlage 2 en 5.indd 179

2-10-2020 13:10:38

Cirkels van Nabijheid - Nynke Biegel-Slappendel en Wolanda Werkman © 2020 B.V. Uitgeverij SWP

Pip zegt: ‘Uitkleden mag ik alleen bij mensen
van de rode cirkel.’
Jonathan zegt: ‘Dat is niet zo, want bij zwemmen kleed je je ook uit.’
Wie heeft gelijk?

Chang wil Marlies een kus geven.
Marlies wil dat niet.
Wat doet Marlies? Wat kan Chang doen?

7.7

7.12

Roy zegt: ‘Ik begrijp er niets van. Mijn zus wil
nooit met mij knuffelen.’
Begrijp jij dat wel?

Oma komt bij Rana op bezoek.
Rana hangt de hele ochtend om oma’s nek
(knuffelen en zoentjes geven). Oma zegt:
‘Nu is het wel even genoeg.’
Rana zegt: ‘Jij zit in rood, dus ik moet met jou
knuffelen.’

7.8

7.13

Kimberly gaat bij haar vriendin Lina spelen.
Kimberly kent de vader en moeder van Lina
niet, dus die zitten in de blauwe cirkel.
Hoe moet dat nu?

Oussama gaat met de lift. De lift blijft hangen.
Mag Oussama hulp vragen via de intercom/
helpknop?
(Hij praat dan met een onbekende, en dat is
iemand van de blauwe cirkel.)

7.9

7.14

Jos gaat naar bed.
Zijn zus Marga wil geen kus van Jos.
Jos zegt: ‘Dan zit je nu in roze.’
Klopt dat?

De assistente van Joanne maakt foto’s voor
de website en maakt er ook een paar van jou.
Jij wilt dat niet. Wat doe je?

7.10

7.15

Je bent heel druk bezig met een rekensom en
wilt doorwerken, een klasgenoot trekt aan je
mouw omdat hij al klaar is en wil spelen.
Wat doe je?

Sem wil Mulan uit zijn groep kussen. Hij vindt
haar lief. Hij trekt haar op schoot.
Mag dat?
Wat kan Sem wel doen?

7.11

7.16
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Muhrat wil Esmee kussen. Ze hebben verkering.
Muhrat vindt Esmee lief. Hij trekt haar op
schoot.
Mag dat? Wat kan Muhrat wel doen?

Opa wil je knuffelen. Hij zit in de rode cirkel.
Jij wilt nu niet knuffelen.
Wat doe je?

7.17

7.22

Een assistent heeft je geholpen op het toilet.
Jij bedankt haar en wilt haar een knuffel
geven. Doe je dat?

Simon zit in de oefenzaal te wachten met Ana.
Ana gaat oefenen. Simon geeft haar een zoen
als afscheid.
Mag Simon dat doen?

7.18

7.23

Alvino is aan het werk en ziet meester Rob
lopen. Meester Rob zit in de roze cirkel.
Moet Alvino nu groeten?

Op de zorgboerderij is een begeleider die je
een onprettig gevoel geeft. Wat doe je?

7.19

7.24

Iris ziet iemand en geeft hem een kus.
Hussein is erbij en zegt: ‘Hé, wat doe je nou?
Die meneer zit in blauw!’
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?

Een jongen die je kent, stuurt je een foto van
zijn blote lijf.
Wat doe je?

7.20

7.25

Een chauffeur die je niet kent, vraagt waar jij
woont.
Wat doe je?

7.21
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Vanuit het perspectief van de leerling zelf
Jij en Ricardo zitten te wachten op de buschauffeur. Dan komt jouw eigen chauffeur
eraan. ‘Hoi!’ roep jij naar je chauffeur.
Mag dat?

Je bent met je juf en een paar klasgenoten in
de supermarkt om te oefenen met boodschappen doen. De juf maakt een praatje met een
onbekende mevrouw. Hoe kan dat?

7.1 Z

7.6 Z

Je bent bij de dokter. De dokter heeft een assistent bij zich, een leerling-dokter. De dokter
vraagt of jij je wilt uitkleden, zodat hij je kan
onderzoeken. Maar jij wilt je eigenlijk niet
uitkleden. Wat kun je doen?
Durf je dit te zeggen?

Jij zegt: ‘Uitkleden mag ik alleen bij mensen
van de rode cirkel.’
Jonathan zegt: ‘Dat is niet zo, want bij zwemmen kleed je je ook uit.’
Wie heeft gelijk?

7.2 Z

7.7 Z

De moeder van een klasgenoot vindt je trui
mooi. Ze wil in je nek kijken van welk merk de
trui is. Jij vindt dit heel naar en je wilt dit niet.
Wat doe je?

Ik begrijp er niets van. Mijn zus wil nooit met
mij knuffelen.
Hoe kan dat nou?

7.3 Z

7.8 Z

Bij de zwemles is een pgb’er van iemand
anders die jou helpt met uitkleden. Je wordt
hier erg verlegen van en wilt liever wachten
op de assistent. Wat doe je?

Jij gaat bij je vriendin Lina spelen. Jij kent de
vader en moeder van Lina niet, dus die zitten
in de blauwe cirkel. Hoe moet dat nu?

7.4 Z

7.9 Z

Je bent met je juf en een paar klasgenoten in
de supermarkt om te oefenen met boodschappen doen. Een onbekende mevrouw vraagt je
hoe je heet. Wat doe je?

Jouw zus gaat naar bed.
Jij wilt geen kus van je zus.
Je zus zegt: ‘Dan zit je nu in roze.’
Klopt dat?

7.5 Z

7.10 Z
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Je bent heel druk bezig met een rekensom en
wilt doorwerken, een klasgenoot trekt aan je
mouw omdat hij al klaar is en wil spelen.
Wat doe je?

Charlie vindt jou lief. Charlie trekt je op
schoot.
Mag dat?
Wat kan Charlie wel doen?

7.11 Z

7.16 Z

Jij wilt Robin een kus geven.
Robin wil dat niet.
Wat kun jij doen?
Wat kan Robin doen?

Jules wil jou kussen. Jullie hebben verkering.
Jules vindt jou lief. Jules trekt jou op schoot.
Mag dat?
Wat kan Jules wel doen?

7.12 Z

7.17 Z

Oma komt bij jou op bezoek. Oma is je de hele
ochtend aan het knuffelen (zoentjes geven, op
schoot trekken).
Jij zegt: ‘Nu is het wel even genoeg, oma.’
Oma zegt: ‘Jij zit in rood, dus ik moet met jou
knuffelen.’
Heeft oma de Cirkels goed begrepen?
7.13 Z

Een assistent heeft je geholpen op het toilet.
Jij bedankt haar en wilt haar een knuffel
geven. Doe je dat?

Jij gaat met de lift. De lift blijft hangen. Mag je
hulp vragen via de telefoon in de lift (=blauw)?

Jij bent aan het werk en ziet meester Rob
lopen.
Meester Rob zit in de roze cirkel.
Moet je nu groeten?

7.14 Z

7.19 Z

De assistente van Joanne maakt foto’s voor
de website en maakt er ook een paar van jou.
Jij wilt dat niet. Wat doe je?

Iris ziet iemand en geeft hem een kus.
Jij ziet dat en zegt: ‘Hé, wat doe je nou?
Die meneer zit in blauw!’
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?

7.15 Z

7.20 Z
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Een chauffeur die je niet kent, vraagt waar jij
woont.
Wat doe je?

Op de zorgboerderij is een begeleider die je
een onprettig gevoel geeft. Wat doe je?

7.21 Z

7.24 Z

Opa wil je knuffelen. Hij zit in de rode cirkel.
Jij wilt nu niet knuffelen.
Wat doe je?

Een jongen die je kent, stuurt je een foto van
zijn blote lijf. Wat doe je?

7.22 Z

7.25 Z

Je zit in de oefenzaal te wachten met Ana.
Ana gaat oefenen. Je geeft haar een zoen als
afscheid.
Mag je dat doen?

7.23 Z
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Stellingen en situaties les 8: Privé en eigen ruimte
Iemand wil jou een kus geven, jij wilt dat niet.
Je zegt dat duidelijk of je maakt een stop-
gebaar. De ander probeert niet meer je te
kussen. Maar hij of zij blijft nog steeds dichter
bij jou dan jij prettig vindt. Hij of zij zit vlak
naast je en legt een hand op je rolstoel of op je
been. Wat kun je nu doen?
8.1

Een medeleerling maakt foto’s van jou met
zijn mobiel. Jij wilt dat niet en je wilt dat hij ze
verwijdert. Wat doe je?

Een moeder van een klasgenoot bij wie je een
keer thuis bent geweest, is op school. Ze ziet
jou, ze loopt op je af en spreidt haar armen om
je te omhelzen. Jij wilt dit niet. Wat doe je?

Je kleedt je om in een paskamer in een winkel
en de verkoopster trekt het gordijn opzij.
Wat doe je?

8.2

8.7

De trainer van je sportclub blijft vaak in de
kleedkamer als jullie je uitkleden, hij vraagt
dan of er hulp nodig is. Jij vindt dit vervelend
maar wilt het niet direct tegen hemzelf zeggen. Wat kun je doen?

Een bekende stuurt je een foto van zijn/haar
blote lijf. Jij schrikt daarvan.
Wat doe je?

8.3

8.8

Een klasgenoot komt dicht bij je staan en trekt
aan je mouw. Jij wilt nu niet iets met hem of
haar doen.
Wat doe je?

Charlie vindt je lief. Als je langsloopt, trekt
Charlie je opeens op schoot. Wat doe je nu en
wat zeg je?

8.4

8.9

Tante Ineke komt op bezoek en wil je knuffelen. Zij zit in de roze cirkel, maar je weet niet
of zij de Cirkels kent.
Wat doe je?

Er is een assistent op school die je uit een
eerdere groep kent, ze geeft je af en toe nog
een knuffel. Je vindt dit niet fijn meer, maar je
wilt niet iets onaardigs zeggen dus je laat het
gebeuren. Is dit goed, en wat kun je doen?

8.5

8.10

bw tbv aanpassing bijlage 2 en 5.indd 185

8.6

2-10-2020 13:10:39

Cirkels van Nabijheid - Nynke Biegel-Slappendel en Wolanda Werkman © 2020 B.V. Uitgeverij SWP

Je bent op de sportclub en valt, je hebt een
klein wondje. Een trainer neemt je mee naar
de kamer van de trainers en plakt er een pleister op. Hij zegt dat je mooie benen hebt en
aait over je been. Jij vindt dit niet fijn, maar je
durft ook niets te zeggen. Wat kun je doen?

Je hebt sinds drie weken verkering. Je bent alleen op je kamer en appt met je vriendinnetje.
Zij vraagt je om een foto van je piemel.
Wat doe je?

8.11

8.16

De taxichauffeur raakt je billen aan als hij je in
de taxi helpt. Jij durft hier niets van te zeggen,
maar je wilt niet dat hij dit doet. Wat kun je
doen?

Als Olaf iets wil vertellen, komt hij zo dichtbij
dat er geen hand meer tussen jou en hem past.
Wat gebeurt hier? Wat kan jij doen? Wat kan
Olaf doen?

8.12

8.17

Oom Jan komt op bezoek en wil je knuffelen.
Hij zit in de roze cirkel.
Wat doe je?

Je bent op je eigen kamer. Je kamer is jouw
privéplek in huis. Je vader of moeder loopt zo
maar in en uit. Wat vind je daarvan?

8.13

8.18

Jij maakt foto’s van een medeleerling omdat
hij zo’n grappig hoofd heeft. Mag je dat doen?

Je bent op je eigen kamer lekker met je eigen
piemel of vagina aan het spelen (masturberen
noemen we dat ook wel) en je geniet daarvan.
Plotseling komt er iemand (ouder, verzorger)
zonder kloppen je kamer in en zegt: ‘Wat ben
je daar aan het doen?’

8.14

8.19

Je hebt sinds drie weken verkering. Je bent
alleen op je kamer en appt met je vriendje.
Hij vraagt je om een foto van je borsten.
Wat doe je?

8.15
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Stellingen en situaties les 9: Intieme zones en verzorging
Iemand die je heel lief vindt, verzorgt jou.
Deze persoon raakt je aan op andere plaatsen
dan je andere verzorgers. Die andere verzorgers raken die plekken nooit aan. Maar deze
lieve verzorger doet dat wel. Wat doe je?

Er is iemand die jou heel lief vindt. Jij kent hem
en vindt hem gewoon aardig. Hij wil dat jij zijn
lijf aanraakt op privéplekken. Dat wil jij niet.
Wat doe je?

9.1

9.3

Iemand die je heel lief vindt, wil jouw lijf aanraken zonder dat het nodig is voor de verzorging. Wat doe je?

Iemand die je heel lief vindt, wil dat je zijn
lijf aanraakt op andere plaatsen dan je bij
anderen doet. Op privéplekken zoals zijn
bovenbenen, zijn buik, zijn piemel of zijn
billen. Wat doe je?

9.2

9.4
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