
Lesbrief
Een echte man – Yvonne Kroonenberg

Doe meer met Leeslicht!
Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis 
lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. 
In deze lesbrief staan vragen, tips en opdrachten om de 
boeken in de klas te behandelen. 
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1 Over de voorkant en de achterkant

Bekijk en lees de voorkant en de achterkant van het boek.
 
1.1 

Wie is de schrijver van het boek?

.......................................................................................................................................

1.2 

Waar gaat het boek over?
.......................................................................................................................................

1.3

Hoeveel verhalen staan er in het boek? 

.......................................................................................................................................

2 Leesvragen 

Wat is goed? Kies A of B.

2.1 

Lees bladzijde 7. Wat betekent ‘sjans’? 
 A Veel aandacht krijgen.
 B  Veel uitstraling hebben. 

2.2 

Lees bladzijde 7. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Er willen twee mannen met de vrouw uit.
 1  Waar.
 2  Niet waar.

2.3 (NNt2)

Lees bladzijde 12. Wat betekent ‘als een stijve hark’? 
 A  Je beweegt niet makkelijk.
 B  Je houdt niet van wandelen.

2.4

Lees bladzijde 9. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
De vrouw geeft haar telefoonnummer niet aan de man.
 1  Waar.
 2  Niet waar.

2.5 

Lees bladzijde 12. Wat betekent ‘tegengevallen’? 
A Het uitstapje is leuker dan hij dacht.
B Het uitstapje is niet zo leuk als hij dacht.
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2.6 (NNt2)

Lees bladzijde 15. Wat betekent slijmen?
 A  Overdreven aardig doen.
 B  Erg verkouden zijn.  

2.7 

Lees bladzijde 16. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
De vrouw vindt een man in een pyjama mooi.
 1  Waar
 2  Niet waar

2.8

Lees bladzijde 16. Wat interesseert vrouwen niet veel? 
 A  Welke hobby’s een man heeft.
 B  Hoe een man er uit ziet.

2.9 

Lees bladzijde 18. Wat is leuk om naar te kijken? 
 A  Een bilnaad die boven de broek uitkomt.
 B  Een dikke man met een verkeerde bril.

2.10 

Lees bladzijde 18. Waarom zegt de hoofdpersoon ... brrrr!? 
 A  Ze heeft het opeens heel koud.
 B  Ze vindt ei-snorren, bilnaden en rare onderbroeken vreselijk.

2.11 

Lees bladzijde 22. Wat is een ander woord voor ellende? 
 A  Rommel.
 B  Problemen.

2.12 (NNt2)

Lees bladzijde 25. Wat doet de zus als ze erin trapt? 
 A  Ze gelooft iets wat niet waar is
 B  Ze trapt in iets vies op straat.

2.13 (NNt2)

Lees bladzijde 26. Wat is mompelen?
 A  Boos en chagrijnig praten
 B  Zacht en onduidelijk praten

2.14 

Lees bladzijde 28. Wat bedoelt de schrijfster met: ‘Praten met een stille man lijkt net 
fi etsen op een bromfi ets’? 
 A  Praten met een stille man is net zo makkelijk als fi etsen op een bromfi ets.
 B  Praten met een stille man is net zo zwaar als fi etsen op een bromfi ets.
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2.15

Lees bladzijde 29. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Mannen die van verbouwen houden, willen liever geen mooi nieuw huis.
 1  Waar.
 2  Niet waar.

2.16

Lees bladzijde 31. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
De vriendin heeft kanker.
 1  Waar.
 2  Niet waar.

2.17

Lees bladzijde 32. Wanneer was hij vergeten wat een zieke nodig had? 
 A  Als iemand anders dan hijzelf ziek was.
 B  Als hij heel erge honger had. 

2.18

Lees bladzijde 32. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Mannen vallen sneller fl auw dan vrouwen.
 1  Waar.
 2  Niet waar.

2.19

Lees bladzijde 34. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Vrouwen willen een aardige man.
 1  Waar.
 2  Niet waar.

2.20 (NNt2)

Lees bladzijde 35. Wat betekent achter iemands rug praten? 
 A Over iemand praten waar hij niet bij is.
 B  Achter iemand staan als je praat.

2.21 

Lees bladzijde 37. Wat is een tuitknakje? 
 A  De naam van een sigaret.
 B  De naam van een sigaar.

2.22

Lees bladzijde 39. Waarom trok hij een vies gezicht? 
 A Hij vond de lepel niet schoon genoeg.
 B  Hij vond de lepel te klein.

2.23 

Lees bladzijde 41 en 42. Wat is een Immenso? 
 A De grootste sigaar die bestaat.
 B  Een man die van grote sigaren houdt.
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2.24 

Lees bladzijde 42. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Je kunt de Immenso overal kopen.
 1  Waar.
 2  Niet waar.

2.25 

Lees bladzijde 45. Wat betekent ‘tutje’? 
 A  Een houterig, stijf meisje.
 B  Een sportief meisje.

2.26 (NNt2)

Is er in jouw moedertaal ook een woord voor een tutje? 
Welk woord is dat? Vertel het aan de andere cursisten.

2.27

Lees bladzijde 51. Wat bedoelt de hoofdpersoon met: ‘Ik maak misbruik van 
mannen’? 
 A  Ze geeft mannen de schuld van de botsing. 
 B  Ze gebruikt mannen om dingen voor haar te doen.

2.28

Lees bladzijde 51. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
De buurjongen is 8 jaar.
 1  Waar.
 2  Niet waar.

2.29

Lees bladzijde 55. Er staat: Zulke mannen kopen auto’s die op vliegtuigen lijken. 
Over welke mannen gaat het? 
 A  Mannen die eigenlijk piloot willen zijn. 
 B  Mannen die van techniek houden.

2.30

Lees bladzijde 56. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Tekkels zijn makkelijke honden.
 1  Waar.
 2  Niet waar.

2.31 (NNt2)

Lees bladzijde 59. Wat betekent ‘alles ernstig nemen’? 
 A  Altijd eerlijk zijn.
 B  Alles heel serieus doen.

2.32 

Lees bladzijde 59. Waarom worden vrouwen kwaad? 
 A  Omdat hun man alleen maar speelt.
 B  Omdat hun man schroefjes kwijtraakt.
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3 Voorleesvragen

3.1 

De docent of een cursist leest bladzijde 11 voor. Luister en lees mee.

• De vrouw wil niet dat de man zijn hand op haar schouder legt. Er staat: 
 ‘Ik bedacht hoe ik me kon bevrijden. Ik zou kunnen doen alsof ik plotseling een 

mooie schelp zag.’

 Wat zou jij doen als je de vrouw was? Vraag het ook aan een medecursist.

3.2

De docent of een cursist leest bladzijde 13 voor. Luister en lees mee.

• Er staat: Ik ben het gezelligst als niemand wat in mij ziet.

 Wat bedoelt de hoofdpersoon hiermee, denk je? Bespreek het samen.
 
 En jij? Wanneer ben jij het gezelligst? 

3.3

De docent of een cursist leest bladzijde 16 voor. Luister en lees mee.
 
• Er staat: Mooi of lelijk maakt niets uit. 

 Vind jij dat ook? 

• Er staat: Al kunnen sommige dingen echt niet. Neusharen bijvoorbeeld.

 Welke dingen vind jij ècht niet kunnen bij mannen? Vertel het in de groep. 
 Maak samen een lijstje. 

3.4

De docent of een cursist leest bladzijde 27 voor. Luister en lees mee.

• Er staat: Als hij iets verkeerd doet, wil hij niet praten. Hij gaat het liever 
goedmaken. 

 Wat doe jij als je iets verkeerd doet? Hoe maak jij het goed? Of je partner? 
 Praat er samen over.

3.5

De docent of een cursist leest bladzijde 33 voor. Luister en lees mee.

• Er staat: Soms denk ik wel eens hoe het zou zijn als man.

 Wat zou jij doen als je één dag een man kon zijn? Of als je één dag een vrouw 
kon zijn? Schrijf op wat je dan zou doen.
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Vergelijk je antwoord met de andere cursisten. Praat er samen over.

3.6 

De docent of een cursist leest bladzijde 42 voor. Luister en lees mee.

• Zoek samen op internet naar foto’s van sigaren. Ga naar www.google.nl en typ 
als zoekwoord ‘sigaar’ of ‘sigaren’. Klik linksboven op ‘afbeeldingen zoeken’. 

• Op de foto’s zie je ook vrouwen die grote sigaren roken, net als in de reclame die 
de hoofdpersoon bedacht. Wat vind je daarvan?

• (NNt2) Roken vrouwen in jouw geboorteland ook sigaren? Praat er samen over.

3.7

De docent of een cursist leest bladzijde 46 voor. Luister en lees mee. 

• Hoe gaat dat bij jou? Ken jij mannen die strijken, naaien of koken? Praat er samen 
over.

3.8

De docent of een cursist leest bladzijde 54 voor. Luister en lees mee.

• Er staat: Spelen hoort bij mannen. Niet bij vrouwen.

 Vind jij dat ook? Waarom? Leg je mening uit aan een andere cursist. 
 Vraag ook naar zijn of haar mening. 

4 Tot slot 

4.1 

De titel van het boek is ‘Een echte man’. Vind je dat de titel goed bij de verhalen 
past? Waarom wel of niet? Vraag het ook aan andere cursisten. Bespreek het samen.

Bedenk zelf een andere titel. Schrijf die hieronder op.
Welke titels hebben jullie bedacht? Maak een lijstje op het bord.

4.2 

Wat is jouw mening over de verhalen in het boek? Bedenk drie woorden die 
duidelijk maken hoe je het boek vindt. Bijvoorbeeld: grappig, spannend, herkenbaar, 
saai, ontroerend.

Vertel ook waarom je deze woorden kiest. Bespreek je mening met andere cursisten.


