
Lesbrief
Schuld – Anne-Rose Hermer

Doe meer met Thuisfront!
Bij de boeken in de serie Thuisfront 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	het	boek

Bekijk en lees de voorkant en de achterkant van het boek.
 
1.1	
Wie is de schrijver van het boek?

1.2	
Hoe heet het boek?

2	 Leesvragen	

Wat is goed? Kies A of B.

2.1
Lees bladzijde 5. Er staat: John schrikt zich wild.
Wat gebeurt er met John?
     A   Hij schrikt heel erg.
     B   Hij gaat slaan.

2.2
Lees bladzijde 6. Er staat: Blijf toch maar liggen totdat de ziekenwagen komt. 
Ze moeten je onderzoeken.
Wie zijn ‘ze’?
     A   De politieagenten.
     B   De broeders van de ziekenwagen. 

2.3
Lees bladzijde  7. Er staat: Hij is op zijn rechterzij gevallen en zijn telefoon zat in de
rechter binnenzak van zijn jack. Shit!
Waarom staat er ‘Shit!’?
     A   Omdat John is gevallen.
     B   Omdat zijn mobiel stuk is.

2.4
Lees bladzijde 9.
Iemand die net zijn rijbewijs heeft, krijgt een rijbewijs met punten. Wanneer kun je
zo’n rijbewijs met punten kwijtraken?
     A   Als je binnen drie jaar vijf punten hebt.
     B   Als je binnen vijf jaar drie punten hebt.

2.5
Lees bladzijde 10. Er staat: Je krijgt een boete van een paar honderd euro als je niet
verzekerd bent.
Wie moet dit bedrag betalen?
     A   John zelf.
     B   De ouders van John.
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2.6
Lees bladzijde 11. Er staat: Hij heeft op straat  een telefoon gekocht van een jongen
die hij kent.
Wat voor een telefoon heeft hij gekocht?
     A   Een BlackBerry.
     B   Een goedkope telefoon.

2.7
Lees bladzijde 12.
Er staat: Zuchtend laat hij zijn ID-kaart zien.
Wat is een ID-kaart?
     A   Een kaart waarmee je met de bus kunt reizen.
     B   Een soort paspoort.

2.8
Lees bladzijde 13.
John moet  � 35,00 betalen.
     A   Waar.
     B    Niet waar.

2.9
Lees bladzijde 14. Er staat: Daarom is je moeder zo boos.
Waarom is de moeder van John zo boos?
     A   Vader moet betalen voor de schoenen en het rek van Osman.
     B    Vader is vergeten de premie van de verzekering te betalen.

2.10
Lees bladzijde 15. Er staat: John gaat samen met zijn vader naar Osman.
Wat willen ze weten?
     A   Ze gaan vragen hoeveel één paar schoenen kost.
     B   Ze gaan vragen hoe hoog de schade is.

2.11
Lees bladzijde 17. Er staat: Sorry, maar mijn vrienden pesten me kapot.
Wanneer zal John gepest worden?
     A   Als hij een baantje heeft.
     B   Als hij met meidenschoenen op de markt gaat staan.

2.12
Lees bladzijde 20. Er staat: Die hele ellende gaat hem een fortuin kosten.
Wat betekent ‘fortuin’?
     A   Een heleboel geld.
     B   Een soort tuin.

2.13
Lees bladzijde 22. Er staat: Shit!! Dat was John helemaal vergeten.
Wat was hij vergeten?
     A   Dat hij moest werken.
     B   Dat hij zijn rijbewijs kwijt is.
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2.14
Lees bladzijde 24. Er staat: Bij een rechtswinkel kun je gratis advies krijgen 
als dat nodig is.
Wanneer kun je gratis advies krijgen?
 A Als je ontslagen wordt terwijl dat niet mag.
 B Als je een baan zoekt.

2.15
Lees bladzijde 26. Er staat: Een dag later staat het geld van het fruit uitzoeken 
op zijn rekening.
John gaat het geld naar Osman brengen.
 A Waar.
 B Niet waar.

2.16
Lees bladzijde 29. Er staat: Er was veel bewijs tegen hem en hij moest naar de
gevangenis.
Wie is ‘hij’?
 A Manuel.
 B Mo. 

2.17
Lees bladzijde 31.Er staat: Onderweg wil Kevin ergens een ijsje eten.
Wie betaalt het ijsje?
 A John.
 B Kevin.

2.18
Lees bladzijde 32. Er staat: Er is zwart geld op zijn rekening gestort en 
er weer afgehaald.
Wat is ‘zwart geld’?
 A Geld uit een zwarte kluis.
 B Geld dat is verdiend zonder dat de Belastingdienst het weet.

2.19
Lees bladzijde 35. Er staat: Aan het eind van de dag komt de voorman 
naar hem toe.
Wat is een ‘voorman’?
 A Een man die voorop loopt.
 B Een baas van de afdeling.

2.20
Lees bladzijde 39. Er staat: John moet 2085 euro aan Osman betalen.    
Als John Osman heeft betaald krijgt hij een bon. Wat is in deze zin een ‘bon’? 
 A Een bewijs dat je iets hebt betaald.
 B Een rekening.
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2.21
Lees bladzijde 46. Er staat: Je wordt geleefd en je moet de hele dag opletten.
Wat wordt bedoeld met ‘je wordt geleefd’?
 A Je mag zelf bepalen hoe laat je eet, drinkt en slaapt.
 B Iemand anders bepaalt hoe laat je eet, drinkt en slaapt.

2.22
Lees bladzijde 47. Er staat: ‘Zoiets’, mompelt Mo. ‘Maar niet verder vertellen.’
Wat mogen John en Manuel niet verder vertellen?
 A Mo heeft iemand tot moes geslagen.
 B Mo ging als dealer de bajes in en komt er als grotere jongen uit.

2.23
Lees bladzijde 50. Er staat: ‘Het spijt me. Ik heb laatst een ongeluk gehad met 
mijn scooter. Sinds die dag let de politie op me.’
Let de politie echt op John?
 A Niet waar.
 B Wel waar.

2.24
Lees bladzijde 56. Er staat: John en Manuel horen hem amper.
‘Amper’ betekent:
 A Bijna niet.
 B Heel duidelijk.

2.25
Lees bladzijde 59. Er staat: ‘Dat kan ik je verzekeren’, grinnikt de verkoper.
Wat bedoelt de verkoper?
 A Dat John een verzekering bij hem kan nemen.
 B Dat bellen naar de Antillen duur is.

2.26
Lees bladzijde 61. Er staat: Maar Mo laat zich niet van de wijs brengen.
Wat betekent ‘van de wijs brengen’?
 A In de war maken.
 B Iets aanwijzen.

2.27
Lees bladzijde 64. Er staat: Daarna wordt alles zwart voor zijn ogen.
Wat betekent deze zin?
 A Het wordt opeens vreselijk donker en het begint te onweren.
 B Hij raakt bewusteloos.

2.28
Lees bladzijde 66. Er staat: ‘Iemand heeft anoniem de politie gebeld’, 
legt de vrouw uit.
Wat betekent anoniem in deze zin?
 A De man of vrouw die de politie heeft gebeld heeft zijn naam NIET genoemd.
 B De man of vrouw die de politie heeft gebeld heeft zijn naam WEL genoemd.
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2.29
Lees bladzijde 68. Er staat: ‘Voor een lening van driehonderd euro? 
Dat is écht grof, man.’
Wat vindt Mo écht grof?
 A Dat John duizend euro moest terugbetalen voor de geleende driehonderd euro.
 B Dat John geen aangifte doet.

2.30
Lees bladzijde 74. Er staat: Natuurlijk vertrekt John met de koffers naar zijn vader.
Dan gaat hij dáár toch wonen?
Vindt de vader van John dat goed?
 A Ja.
 B Nee.

2.31
Lees bladzijde 79. Er staat: Je hebt een klein inkomen. Dit betekent dat je
zorgtoeslag kunt aanvragen.
Wat is ‘zorgtoeslag’?
 A Dat is geld dat je elke maand zelf moet betalen voor je zorgverzekering.
 B Dat is geld dat je elke maand krijgt om je zorgverzekering te kunnen betalen.

2.32
Lees bladzijde 85. Er staat: Dat zijn medewerkers die tijdens wedstrijden werken als
beveiliger.
Hoe worden die medewerkers genoemd?
 A Bezoekers.
 B Stewards.

2.33
Lees bladzijde 88. Er staat: John tikt tegen zijn voorhoofd.
Waarom doet hij dat?
 A Hij vindt dat Manuel gek is geworden.
 B Hij vindt dat Manuel stoer is.

2.34
Lees bladzijde 92. Er staat: ‘Ik heb het gehad met jongens die veel geld hebben.’
Wat bedoelt Eva daarmee?
 A Ze wil WEL omgaan met jongens die veel geld hebben.
 B Ze wil NIET MEER omgaan met jongens die veel geld hebben.

2.35
Lees bladzijde 96. Er staat: ‘Ik heb hem in de bajes leren kennen.’
Wat betekent ‘bajes’?
 A Badhuis.
 B Gevangenis.
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2.36
Lees bladzijde 99. Er staat: Dat vindt hij erg moeilijk.
Wat vindt John erg moeilijk?
 A Om eerlijk tegen Eva te vertellen hoeveel schuld hij heeft.
 B Dat Eva zegt dat John haar vriend is.

2.37
Lees bladzijde 104. Er staat: Alleen steekt hij zich er niet meer voor in de schulden.
Dat is het niet waard!
Wat betekent ‘zich in de schulden steken’?
 A Veel geld lenen.
 B Veel geld sparen.

3	 Om	te	doen	en	om	over	te	praten	

3.1
Je docent of een leerling leest bladzijde 9 en 10 voor. Luister en lees mee.
Er staat: Sorry, maar je bent je scooter én je rijbewijs kwijt. Je krijgt een boete van
een paar honderd euro als je niet verzekerd bent. Je bent zeventien jaar, dus je moet
dit bedrag zelf betalen. 

• Wat vind je van de straf die de politie aan John geeft?
• Ben je het met de politie eens? Kun je uitleggen waarom wel / waarom niet?
• Stel dat jij zo’n ongeluk zou krijgen. Wie moet er dan betalen?
 Bespreek het samen in je groepje of in de klas.

3.2		
Je docent of een leerling leest bladzijde 13, 14 en 15 voor. Luister en lees mee.
Er staat: Als John thuiskomt, hoort hij dat zijn vader er is. Zijn moeder en hij hebben
ruzie.

• Waarom  hebben de ouders van John ruzie?
• Wie heeft er gelijk volgens jou? Zijn vader of moeder?
• Wordt John boos? Wat zou jij doen als je John was?
 Praat er samen over in je groepje of in de klas.

3.3
Je docent of een leerling leest bladzijde 29, 30 en 31 voor. Luister en lees mee.
Er staat: Daar komt Kevin. Die draagt altijd een oud spijkerjack. Maar nu heeft hij
plotseling een heel duur leren jack aan. Net zo’n jack als Enzio. Zoveel geld heeft
Kevin niet.

• Hoe komt Kevin aan dat dure jack?
• Waarom vindt John dat niet goed?
• John belt de vader van Kevin. Zou jij dat ook hebben gedaan? 
 Waarom wel / waarom niet? Bespreek het samen in de klas.



8

3.4
Je docent of een leerling leest bladzijde 39 tot en met 42 voor. Luister en lees mee.
Er staat: ‘O, geld lenen is heel makkelijk bij ons. Je mag er tien jaar over doen
om het terug te betalen. Het eerste jaar hoef je niets te betalen. Een jaar na het
aangaan van de lening ga je terugbetalen.

• Geld lenen lijkt gemakkelijk. John leent geld van een runner om kleren te kopen. 
Zou jij dat doen? Waarom wel / waarom niet? Praat er samen over in je groepje 
of in de klas.

3.5
Je docent of een leerling leest bladzijde 43 en 46 voor. Luister en lees mee.
Er staat: Opgesloten is niet stoer. Het is en blijft een straf.

• Waarom heeft Mo in de gevangenis gezeten?
• Hij vertelt wat wel en niet kan in de bajes. Wat lijkt jou het meest vervelende?
 Praat erover met je groepje.

3.6
Je docent of een leerling leest bladzijde 58 en 59 voor. Luister en lees mee.
Op deze bladzijden staan veel geldbedragen.
Probeer uit te rekenen hoe hoog de schuld van John is.

• Hoeveel moet hij iedere maand betalen?
• Heb jij een mobiel? Hoeveel kost je dat per maand? 
• Vaak heb je een abonnement. Betaal je iedere maand precies het bedrag van je 

abonnement, of moet je meer betalen? 
• Hoeveel moet je extra betalen? Betaal je dat zelf?
• Krijg jij zakgeld, of heb je een baantje? Wat doe je met dat geld?
 Praat erover in je groepje of in de klas.

3.7
Je docent of een leerling leest bladzijde 63 en 64 voor. Luister en lees mee.
Er staat: Maar Abdel schrikt als hij hem ziet.

• Waarom schrikt Abdel, denk je?
• Wat zou jij doen als je John was? Leg uit waarom.
• Praat erover met je groepje. Wat zouden de anderen doen? 
 En wat vind jij daarvan?
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4	 Tot	slot

4.1	
Geef je mening over dit boek. 

• Leg uit wat je goed vindt aan het verhaal.
• Wat zou jij doen als je, net als John, geldproblemen krijgt?
• Vertel tegen iemand die het boek niet kent waar het over gaat.

4.2
Zet een kring om de woorden die bij het boek passen.

 Spannend  Saai  Grappig  Serieus Net echt              

 Heel erg verzonnen  Superherkenbaar   Leuk

Vertel waarom je deze woorden kiest. Bespreek het in de klas.

4.3
• De titel van het boek is Schuld.  Welk titel zou jij het boek geven?
• Op de voorkant van het boek staat een scooter. Wat zou je nog meer op de 

voorkant van dit boek kunnen zetten? Ontwerp zelf een voorkant voor het boek.

 


