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MATERIAAL
Boek :  Team  Mortis  -  Blind  Verdriet  door  Bjorn  Van  den

Eynde

Gsm  met  Instagram

2  lesuren

INLEIDING
Toon  een  bookstagram  account .  Enkele  t ips :  @ ine_ leest ,

@ laur iannebooks ,  @axel lesbooks ,  @heavenleighbooks ,

@valer iesboekenwereld ,  . . .

Stel  je  leer l ingen  enkele  vragen  over  Instagram :

Wie  heeft  er  een  Instagramaccount?

Waarvoor  gebruik  je  dat  account?

Vind  je  het  belangri jk  om  veel  volgers  te  hebben?

Wie  volg  je  al lemaal?  Vrienden ,  bekende  personen ,  . . . ?

 

LEZEN MAAR
Verdeel  de  leer l ingen  in  groepjes  en  laat  hen  elk  een  ander

fragment  uit  het  boek  lezen

Tip  1 :  pg  48  vanaf  "Precies  om  acht  uur  lag  Sofi ja "  tot  pg

50  tot  " . . .minutieus  elke  beweging  vast legde "  

Tip  2 :  pg  9  vanaf  "Hij  ging  naar  buiten  en  zette…"  tot  en

met  pg  14 .

Laat  de  leer l ingen  de  scène  lezen ,  voorstel len  aan  de  klas  en

deze  nadien  naspelen

Laat  heel  de  klas  stemmen  voor  het  mooiste  f ragment

 

 

TEAM MORTIS BLIND VERDRIET

BJORN VAN DEN EYNDE

€ 17,99

Vraag jouw promotioneel 

klasmateriaal aan via

sacha@baeckensbooks.be

DOELGROEP
Eerste  graad  secundair  onderwijs



THINK-PAIR-SHARE

Stel  een  vraag  en  geef  een  minuut  of  twee  bedenkti jd

(think )

Voorbeelden :

Hoe  ervaarde  je  het  hoofdpersonage?  

Wat  verwacht  je  verder  nog  in  het  hoofdstuk  te  lezen?

Laat  de  leer l ingen  hun  antwoorden  per  2  uitwisselen  (pair )

Vraag  nu  klass ikaal  een  antwoord  van  de  leer l ingen  en  laat

andere  reageren  (share )

Dit  i s  een  snel le  en  eenvoudige  manier  om  een  gesprek  over

een  tekst  te  st imuleren .  Het  i s  ook  een  vlotte  manier  om

snel ler  en  spontaner  reacties  te  kri jgen  in  de  klas  na  een

vraag .  

 

 

Het  voordeel  van  deze  methodiek  i s  dat  je  een  drempel

wegneemt  voor  kinderen  om     hun  antwoord  te  delen  of

mening  te  geven .  Ze  hebben  immers  al  met  elkaar  overlegd  en

kort  kunnen  aftoetsen  of  die  andere  persoon  begri jpt  wat  ze

bedoelen .  Daarna  een  antwoord  delen  met  een  grotere  groep

wordt  zo  minder  beangstigend .  Leerl ingen  zi jn  ook

gemotiveerd  om  na  te  denken  over  een  antwoord ,  omdat  ze

het  nadien  sowieso    met  iemand  gaan  delen .

WAT ALS?

Voorbeelden :

Wat  als  het  hoofdpersonage  van  het  andere  geslacht  was?

Wat  als  er  een  pol it ieagent  in  de  buurt  was?

Wat  als  dat  bepaalde  personage  nog  leefde?

Wat  als . . .

De  leer l ingen  worden  per  twee  ingedeeld .  Ze  kri jgen  een  blad

papier .  Ze  moeten  een  "Wat  Als–vraag "  formuleren  en  dan  zelf

het  stukje  opnieuw  schri jven  of  het  antwoord  formuleren  of  de

gevolgen  geven  of  de  oplossing  noteren…

 

 

De  leer l ingen  kri jgen  blanco  kaart jes  en  kunnen  hier  zelf  ook

een  "Wat  als–vraag "  op  zetten .  Dan  denken  ze  weer  na  over  de

gevolgen  op  het  f ragment .

SLOT
De  veranderingen  worden  aan  elkaar  verteld /uitgelegd .   Indien

er  t i jd  over  i s  kunnen  de  leer l ingen  voorspel len  hoe  het  boek

zal  eindigen .  Eventueel  kan  je  de  leer l ingen  boek  10  "De

Slaventocht "  tonen .
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