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INLEIDING

Beste  leerkracht ,

 

Prof ic iat  dat  j i j  ervoor  kiest  om  Dor  te  lezen  met  jouw  klas !

Niet  al leen  i s   dit  een  spannend  en  vlot  lezend  boek  voor  onze

doelgroep ,  maar  ook  kan  je  de  actual iteit  perfect  betrekken

bi j  het  bespreken  van  Dor .  Het  kl imaat  en  kl imaat -

veranderingen  zi jn  niet  weg  te  s laan  uit  het  nieuws  en  de

kranten  en  dat  zal  nog  een  hele  t i jd  zo  bli jven .  Aarzel  dus

zeker  niet  om  de  actual iteit  bij  de  les  te  betrekken !

Ik  ben  ervan  overtuigd  dat  het  lezen  van  Dor  de  blik  van

leerl ingen  op  het  kl imaatdebat  zal  veranderen .  Artikels  lezen

over  mogeli jke  gevolgen  van  de  kl imaatveranderingen  i s  één

ding ,  maar  de  gevolgen  meemaken  door  de  ogen  van  een

personage  i s  iets  helemaal  anders .  Het  lezen  over  de  droogte

bezorgt  de  lezer  een  akel ig  en  dorst ig  gevoel  en  doet  vooral

nadenken  over  ons  eigen  gedrag .  

In  deze  lesmap  vind  je  enkele  mogeli jkheden  die  je  kan

gebruiken  voor ,  t i jdens  en  na  het  lezen  van  Dor .

 

Veel  leesplezier !

 

-  Samantha Scherps

 

DOR
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€ 22,50

Vraag jouw promotioneel 
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marketing@baeckensbooks.be
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SAMEN LEZEN IN DE KLAS

Week  1 :  1 -62  (62  pagina ’s )  

Week  2 :  63 -130  (67  pagina ’s )

Week  3 :  131 -214  (83  pagina ’s )  

Week  4 :  217 -295  (78  pagina ’s )

Week  5 :  296 -375  (79  pagina ’s )  

Week  6 :  379 -einde  (78  pagina ’s )

Welke  dagel i jkse  handel ingen  gebeuren  anders  nu  het  water  op  i s?

Geef  enkele  voorbeelden .  (Douchen  gaat  niet  meer ,  pasta  koken  in

saus  i .p .v .  water ,  overrompeling  in  de  supermarkten…)  

Wat  i s  je  eerste  indruk  van  Alyssa?  En  van  Kelton?  

Wat  zou  j i j  als  eerste  doen  als  je  merkt  dat  er  geen  water  meer  i s?  

Wat  vond  je  van  de  stukjes  over  het  vl iegveld  en  de  nieuwsdienst?

Hoe  denken  jul l ie  dat  het  verder  zal  lopen?

Materiaal :  exemplaren van Dor
Duur:  6 lesmomenten (verspreid over 6 weken of meer)
 

Wat als… lezen meer een klassikaal  gebeuren zou z i jn? Vaak worden
boeken vol ledig thuis  gelezen en moet er  aan het einde daarvan
individueel  een taak over het boek gemaakt worden,  maar dat kan ook
anders!  In dit  les idee wordt uit  de doeken gedaan hoe je  het lezen
meer kan verspreiden en het hele proces tot  in de klas kan brengen.
 

Hoe? 
Deel  de  boeken  uit  en  vertel  de  leer l ingen  dat  ze  elke  week  een  bepaald

aantal  pagina ’s  moeten  lezen .  Als  je  het  lezen  spreidt  over  6  weken ,

moeten  de  leer l ingen  wekel i jks  ongeveer  75  pagina ’s  lezen ,  zo ’n  10  per

dag  dus !  Is  dit  te  veel  voor  jouw  leer l ingengroep?  Dan  kan  je  de  periode

die  ze  kri jgen  om  te  lezen  verlengen .  Hieronder  zie  je  een  suggest ie

waarbi j  de  hoofdstukken  worden  gerespecteerd ,  zodat  je  steeds  een

afgerond  geheel  kan  lezen .

 

 

Na  het  lezen  van  zo ’n  deel ,  wordt  er  een  lesmoment  voorzien  om  rond

het  gelezen  stuk  te  werken .  Vraag  elke  week  aan  een  leer l ing  om  zi jn  /

haar  favor iete  f ragment  uit  dat  deel  voor  te  lezen ,  of  lees  het  eerste

hoofdstuk  voor .  Hieronder  vind  je  enkele  suggest ies  over  vragen  na  het

lezen  van  een  bepaald  deel .  De  vragen  kunnen  ook  schri ftel i jk

voorbereid  worden  door  de  leer l ingen ,  waarna  het  klasgesprek  vlotter

kan  verlopen .

 

Suggestie na het lezen van pagina 1-62
Vragen  om  een  klasgesprek  op  gang  te  helpen :  
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Opnieuw  kiest  de  auteur  ervoor  om  stukjes  te  schri jven  die  niet

over  Alyssa  en  Kelton  gaan .  Wat  i s  het  doel  daarvan?  (De  blik  op

deze  dystopische  wereld  verruimen .  Zo  kan  de  lezer  zich  beter

inleven  in  wat  er  al lemaal  gebeurt . )

Hoe  breng  je  het  stukje  van  de  elektr ic iteitscentrale  in  verband

met  het  verhaal  van  Alyssa  en  Kelton?  (Doordat  de

elektr ic iteitscentrale  bestormd  wordt ,  kan  de  lever ing  van

elektr ic iteit  niet  meer  gegarandeerd  worden . )

De  vader  van  Kelton  i s  koppig  en  wil  mensen  niet  helpen .  Zou  j i j

hetzel fde  doen  in  zi jn  s ituatie?  

Zullen  ontzi l t ingsinstal lat ies  aan  de  kust  de  oplossing  zi jn  voor  het

probleem?  

Alyssa  en  Garrett  besluiten  om  hun  ouders  te  gaan  zoeken .  Is  dat

sl im?  Of  zouden  ze  beter  thuis  afwachten?

Een  nieuw  personage ,  Jacqui ,  wordt  geïntroduceerd .  Wat  i s  jul l ie

eerste  indruk  van  haar?  Denken  jul l ie  dat  ze  te  vertrouwen  i s?

Zouden  jul l ie ,  net  zoals  Alyssa ,  water  brengen  naar  de  buren?

Waarom  wel  of  waarom  niet?  

Wapens  zi jn  een  belangri jk  onderdeel  van  het  verhaal .  Wat  vinden

jul l ie  daarvan?  

De  staat  van  beleg  wordt  afgekondigd .  Heeft  dit  veel  invloed  op  de

toestand  van  de  personages?  

Moesten  Alyssa  en  haar  broert je  thuisbl i jven  om  op  hun  ouders  te

wachten?

Een  nieuw  personage ,  Henry ,  wordt  geïntroduceerd .  Wat  i s  jul l ie

eerste  indruk  van  hem?  Denken  jul l ie  dat  hi j  te  vertrouwen  i s?  

Henry  houdt  iets  geheim  voor  de  rest  van  de  groep .  Vinden  jul l ie

dat  eerl i jk?  Zouden  jul l ie  hetzelfde  doen?  (Hij  houdt  geheim  dat  er

helemaal  geen  water  in  het  krat  zit ,  maar  folders . )

Is  het  evacuatiecentrum  goed  georganiseerd?  

Wat  vinden  jul l ie  van  de  goede  daad  van  Jacqui?  (Ze  laat

antibiot ica  achter  bij  Oom  Basi l  en  Daphne . )

In  een  f ragment  lezen  we  over  meisjes  die  zo  wanhopig  zi jn  naar

water  dat  ze  meegaan  met  een  man  in  een  busje .  Wat  betekent  dat

volgens  jul l ie?  Begri jpen  jul l ie  hen?

Suggestie na het lezen van pagina 63-130 
Vragen  om  een  klasgesprek  op  gang  te  helpen :  

 

Suggestie na het lezen van pagina 131-214
Vragen  om  een  klasgesprek  op  gang  te  helpen :  

 

Suggestie na het lezen van pagina 217-295
Vragen  om  een  klasgesprek  op  gang  te  helpen :  
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Wat  vinden  jul l ie  van  de  commune  van  de  waterengel?  

Als  ze  bij  de  bunker  aankomen ,  ontdekken  ze  iets  verschrikkel i jks…

Wat  was  dat?  (Brady ,  de  broer  van  Kelton ,  heeft  er  geleefd  en  geen

water  overgelaten . )

Eindel i jk  ontdekt  de  groep  het  bedrog  van  Henry .  Wat  zouden  jul l ie

doen  als  jul l ie  zoiets  ontdekten?  

Opnieuw  zi jn  wapens  belangri jk  in  het  verhaal .  Jacqui  geeft  het

pistool  terug  aan  Kelton .  Zouden  jul l ie  met  een  pistool  rond  wil len

lopen?

Waarom  geeft  Jacqui  de  revolver  terug  aan  Kelton?

Het  gebruik  van  wapens  kent  hier  zi jn  hoogtepunt .  Wat  gebeurt  er?

Begri jpen  jul l ie  dit?  

Zou  zoiets  ook  mogeli jk  zi jn  in  België?  

Zouden  Alyssa ,  Kelton ,  Garrett  en  Jacqui  het  ook  overleefd  hebben

zonder  de  bluspi loot?  Of  hadden  ze  dan  toch  een  andere  manier

gevonden  om  te  overleven?  

Wat  stelt  de  cover  voor?  

Denk  j i j  dat  zo ’n  s ituatie  in  de  toekomst  echt  mogeli jk  i s?  Waarom

wel?  Waarom  niet?  

Vinden  jul l ie  het  verhaal  geloofwaardig?  Is  de  sett ing

geloofwaardig?  Is  het  einde  geloofwaardig?  

Wat  vond  j i j  van  de  stukjes  waar  het  niet  over  Alyssa  ging?

(Bijvoorbeeld  op  de  luchthaven ,  op  de  nieuwsdienst…)  

Wat  zou  je  hetzelfde  doen  als  Alyssa?  Wat  zou  je  anders  doen  dan

Alyssa?

Keltons  gezin  was  goed  voorbereid .  Wat  l iep  er  toch  mis?  

Zi jn  jul l ie  anders  naar  de  wereld  gaan  ki jken  door  dit  verhaal?  Is  er

iets  wat  jul l ie  nu  anders  doen?  

Welk  f ragment  i s  jul l ie  het  meeste  bijgebleven?

Zou  j i j  al les  doen  om  te  overleven?  

Suggestie na het lezen van pagina 296-375
Vragen  om  een  klasgesprek  op  gang  te  helpen :  

 

Suggestie na het lezen van pagina 379-einde
Vragen  om  een  klasgesprek  op  gang  te  helpen :  

 

Suggestie na het lezen van het volledige boek
Vragen  om  een  klasgesprek  op  gang  te  helpen :  
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