
 
  

Nieuwsbrief voor scholen die Wonderlijk gemaakt Basis gebruiken (maart 2021) 
 

Wonderlijk gemaakt is vernieuwd  
  

Wonderlijk gemaakt is vernieuwd! De geüpdatete materialen zijn binnenkort 
beschikbaar op onze nieuwe website. Bovendien kun je mogelijk vergoeding 
krijgen voor het gebruik/ de aanschaf van Wonderlijk gemaakt. 
 
In het afgelopen jaar is door een enthousiaste projectgroep en een betrokken 
groep meelezers uit alle hoeken van het land gewerkt aan de nieuwe inhoud 
van Wonderlijk gemaakt. Er is met een frisse blik gewerkt aan de inhoudelijke 
update en een toekomstgerichte structuur. Zo is er bijvoorbeeld een betere en 
actuele aansluiting bij de kerndoelen en richtlijnen, gebruik gemaakt van nieuwe 
wetenschappelijke inzichten en zijn de lessen compacter en vol met verschillende 
keuze mogelijkheden. 
 
>> Ben je benieuwd naar de vernieuwde methode? Download een 
kennismakings- document en proefpakket via de gele buttons.  

Toegelaten tot traject van Erkende interventie 
Wonderlijk gemaakt is toegelaten tot het traject van Erkende interventie van de 
RIVM. Vanaf maart 2021 is de herziene methode op de eerste scholen 
geïmplementeerd. De uitvoering van de nieuwe lessen zal in mei 2021 
geëvalueerd worden. In juni 2021 zal de nieuwe methode inclusief een eerste 
procesevaluatie ingediend worden en daarna beoordeeld worden door een 
commissie. Wanneer Wonderlijk gemaakt de toekenning ‘Goed beschreven’ krijgt 
is het voor basisscholen mogelijk om gebruik te maken van de 
stimuleringsregeling Gezonde school.  

Stimuleringsfonds voor scholen! 
Mocht je aanspraak willen maken op een vergoeding uit het Stimuleringsfonds, 
dan kan dat weer tussen 8 maart en 19 april 2021. Zie de website van 
de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Elke schoollocatie kan 
aanspraak maken op een vergoeding tot €5000,-  

• Wil je Gezonde school zijn of is jullie school dit al op andere terreinen? 
Vraag nu een bijdrage aan vanuit de Stimuleringsregeling voor het 
versterken van Gezonde relaties en seksualiteit! 

• Wat zou je kunnen aanvragen?  
o Vergoeding van taakuren van een Gezonde School-coördinator 

binnen je school 
o Aanschaf van het vernieuwde lespakket Wonderlijk 

gemaakt (beschikbaar vanaf april 2021) 
o Teamscholing implementatie Wonderlijk gemaakt 
o Ouderavond Wonderlijk gemaakt 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgezondeschool.nl%2Fadvies-en-ondersteuning%2Fstimuleringsregeling-gezonde-relaties-en-seksualiteit&data=04%7C01%7CM.P.Jansen%40driestar-educatief.nl%7C083009260a9f4a18929908d8f51c43cd%7C9860fd9f826f475e88626f2568a34e83%7C0%7C0%7C637528849044146769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IINwGPaG8L0JKZjjmoinNo2As0XB%2BoS3dTxR1PwWO1g%3D&reserved=0


Wil je hierover doorpraten of heb je vragen? Neem dan contact met ons op 
via wonderlijkgemaakt@driestar-educatief.nl 
  

 

Kennismakingsdocument   

  

 

Proefpakket  

 

  

Met vriendelijke groet, 
 
P.M. (Elly) van der Gouwe 
Onderwijsadviseur, gezinspedagoog, docent pedagogiek 
p.m.vandergouwe@driestar-educatief.nl 
 
M.P. (Melinda) Jansen 
Onderwijsadviseur 
m.p.jansen@driestar-educatief.nl 
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