
Beste Ouders, 

In overleg met school willen we jullie graag informeren over ons genderkind, Skylar uit Klas 4 bij 
juf Fientje en mees Jaap. 

Misschien is het jullie opgevallen dat ons kind de laatste jaren een uitgesproken voorkeur heeft 
voor jurken, roze en glitters. Daarin was Skylar misschien wat anders dan andere jongens, maar 
voor ons nog wel een jongen. Hij mocht zich van ons uiten hoe hij dat wilde, ook als dat 
dansend in een jurk is en met mooie lippenstift op. 

Sky heeft echter aangegeven zich niet fijn te voelen als jongen in een jurk. Hij heeft aangegeven 
zich van binnen meisje te voelen en wil dat ook zo uiten. We hebben dan ook in overleg met 
hem, en in overleg met deskundigen, het besluit genomen dat hij door het leven mag gaan als 
meisje. Skylar wordt dus Skylanne. Hij wordt een Zij. 

Hoe zit dat dan? 

Ons kind is transgender. De meeste kinderen voelen zich prima thuis bij het geslacht wat zij bij 
de geboorte hebben meegekregen. Maar soms voelen kinderen zich daar niet in thuis, en 
voelen zich van het andere geslacht, iets ertussenin of juist geen van beiden. Dit is iets wat 
dieper gaat dan alleen maar spelen met ‘meidendingen’ of je af en toe verkleden in een jurk. 
Het gaat over wat je bént vanbinnen. Transgender is een term die gebruikt wordt voor die 
mensen. 

Morgen zal er in de onderbouw klassen het boekje ‘Het lammetje dat een varkentje is’ worden 
gelezen om aan de kinderen uit te leggen hoe transgender een beetje in elkaar zit. Het boek 
vertelt over een lammetje dat er uit ziet als een lammetje maar zich een varkentje voelt, en 
uiteindelijk ook als varkentje door het leven gaat. Daarbij zal uitgelegd worden dat Skylar zich 
van binnen een meisje voelt en voortaan als Skylanne door het leven zal gaan. 

Wij vragen uw begrip voor deze situatie. Het is niet de makkelijkste weg, maar wel een 
zorgvuldig gekozen weg, en eentje waar ons kind zich op dit moment gelukkig bij voelt. Voor 
Skylanne is dit heel spannend, ze wil heel graag overal het meisje kunnen zijn dat ze van binnen 
voelt dat ze is. Ook voor ons als ouders is het spannend. Nu zijn de meeste kinderen al wel een 
beetje aan Sky gewend, dus ik hoop dat haar transitie naar meisje niet heel moeizaam zal 
verlopen, ook omdat de kinderen in haar klas nog best wel jong zijn en dan vaak zaken 
makkelijker accepteren. Dat is ook waarom we deze brief sturen, omdat wij van mening zijn dat 
informatie geven helpt bij de acceptatie. 

Hoe gaat dat verder? 



Niet alle kinderen die zich als kind transgender voelen blijven zich zo voelen. Een deel van die 
kinderen blijft de gevoelens houden. Als Skylanne zich rond haar puberteit nog steeds overtuigd 
meisje voelt dan gaat ze naar het genderteam van het VUmc, waar ze dan kan starten met 
puberteitsremmers. Er gebeurt dus op lichamelijk vlak de aankomende jaren nog helemaal 
niets. Meer informatie over de lichamelijke trajecten die genderkinderen kunnen doormaken 
staan onder andere in onderstaande links. 

Komt uw kind toch thuis met vragen? 

Dat is helemaal niet raar. Veel kinderen hebben nog nooit van transgender gehoord en hebben 
er vragen over. Onderaan heb ik een link opgenomen van een filmpje wat u samen kunt kijken 
met meer uitleg en van een folder met meer informatie. 

Heeft u zelf vragen? 

Kom gerust naar mij en Jurre toe op het schoolplein. Wij staan altijd open voor vragen. U kunt 
ook altijd naar de leerkracht met uw vragen natuurlijk of ons of de school een email sturen. 

  

Groetjes 

Taya en Jurre van Delft 

  

  

Voor meer informatie: 

 Het boek ‘Lammetje dat een varkentje is’ is te lenen bij de bibliotheek. Als uw bieb in de buurt hem 
niet heeft kunt u hem reserveren uit een andere vestiging. 

   
 Cavaria heeft een mooie folder over transgenders, waar de meeste informatie instaat. Hier gratis te 

downloaden: 
https://shop.cavaria.be/product/alles-wat-je-altijd-al-wilde-weten-over-transgenders/ 

 Hier staat wat beknopte info over wat gender in zijn algemeen inhoudt, en een pagina met nuttige 
links, bijvoorbeeld naar patiëntenorganisatie Transvisie: 

http://www.rainbowinmysky.nl/info-gender-kinderen/ 



 Een Vandaag heeft een kort stukje over een genderkind, ‘Van Joey naar Jody’. U kunt dat hier 
bekijken: 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/joey-wil-jody-zijn/ 


