
Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten

WEG VAN JOU
Verliefd op een vluchteling



2   Lesbrief Weg van jou

1 Lees hoofdstuk ‘Het vakantiepark’ (p 5 en 6)
 Vraag: Waarom rent Owen?

2 Lees hoofdstuk ‘Een andere tekst’ (p 7 en 8)
 Vraag: Waarom wil Jaap de nieuwe tekst niet gebruiken?

3 Lees de hoofdstukken ‘Talentenjacht’ en ‘Toespraak van de burgemeester’ (p 9 - 13)
 Vraag De mensen in de zaal zijn verbaasd. Waarom?

4 Lees hoofdstuk ‘De Baski’s’ (p 15 en 16)
 Vraag Zou jij het optreden van de Baski’s leuk vinden? Waarom (niet)?

5 Lees hoofdstuk ‘2C’ (p 17 en 18)
 Vraag Zou jij het optreden van Owen en Jaap leuk vinden? Waarom (niet)?

6 Lees hoofdstuk ‘Prijs’ (p 19 - 21)
 Vraag Waarom is besloten de Baski’s te laten winnen? Vind je dat terecht?
 Vraag Wat vind je van de actie van Selda? Waarom vind je dat?

7 Lees hoofdstuk ‘Gouden platen’ (p 22 - 25)
 Vraag Wat zeg jij tegen je (groot)ouders: jij of u?
 Vraag Wat is eigenlijk het verschil tussen jij en u?
 Vraag Hoe vind je het dat Owen zijn opa Ben noemt?

8 Lees hoofdstuk ‘Niet af’ (p 26 - 28)
 Vraag Wat denk jij: vond Selda Owen en Jaap echt beter? Leg uit.

9 Lees hoofdstuk ‘Selda’ (p 29 en 30)
 Vraag Owen en Jaap hebben zich laten inspireren door Selda. Hoe?

10 Lees hoofdstuk ‘Ruzie’ (p 31 - 33)
 Vraag Leg uit waarom er ruzie was bij de Baski’s.
 Vraag Was die ruzie er ook geweest als ze in hun eigen land waren gebleven?

11 Lees hoofdstuk ‘Barbecue’ (p 34 - 36)
 Vraag Leg uit waarom hier staat: zijn stem klinkt een beetje boos.

12 Lees de hoofdstukken ‘De nieuwe rap’ en ‘Was mooi’ (p 37 - 42)
 Vraag Waarom wil Selda dat Owen en Jaap op haar school optreden?

13 Lees hoofdstuk ‘4U2’ (p 43 - 45)
 Vraag Hoe is de naam 4U2 gekozen?
 Vraag Hoe vind jij die naam? 

14 Lees hoofdstuk ‘Regels, regels, regels’ (p 46 - 48)
 Vraag Ben vindt dat 4U2 even moet ophouden met optreden.  

Noem argumenten voor en tegen.
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15 Lees hoofdstuk ‘Bang’ (p 49 - 53)
 Vraag Selda mag niet met Owen samen op zijn kamer zijn.  

           Van wie niet? Waarom niet?
 Vraag Wat vindt Selda daarvan?
 Vraag Wat vindt Owen daarvan?
 Vraag Wat vind jij daarvan?

16 Lees de hoofdstukken ‘Het laatste optreden’ en ‘Dankjewel fans’ (p 54 - 60)
 Vraag Wat denk je: is dit echt het laatste optreden?

17 Lees hoofdstuk ‘Prijs’ (p 61 - 63)
 Vraag De wethouder belooft iets. Wat? Denk je dat het zal lukken?

18 Lees hoofdstuk ‘Protest’ (p 64 en 65)
 Vraag Er wordt van alles gedaan om Selda in Nederland te houden.  

           Toch lukt dat niet. Hoe komt dat?

19 Lees hoofdstuk ‘Wat nu?’ (p 66 en 67)
 Vraag Owen en Jaap denken verschillend over de liefde. Hoe komt dat?
 Vraag Wie zou jij liever zijn: Owen of Jaap? Leg uit.

20 Lees hoofdstuk ‘Afscheid’ (p 68 - 71)
 Vraag Vind je dat Selda gelijk heeft?

21 Lees hoofdstuk ‘Weg’ (p 72 en 73)
 Vraag Waarom geeft Jaap het beeldje aan Selda?

22 Lees hoofdstuk ‘Geen bericht’ (p 74 en 75)
 Vraag Waarom zou Owen niets horen van Selda?

23 Lees de hoofdstuk ‘Fransca’ en ‘4U2, new new new!’ (p 76 - 79)
 Vraag Kan Fransca de plaats innemen van Selda in 4U2? En bij Owen?

24 Lees hoofdstuk ‘Green Day’ (p 80 en 81)
 Vraag Dit hoofdstuk eindigt met een oude man uit Baskistan. Wie kan dat zijn?

25 Lees hoofdstuk ‘Voor Selda’ (p 83 en 84)
 Vraag Wie is dat meisje dat doodstil tussen het publiek staat?

26 Lees hoofdstuk ‘Belangrijker’ (p 85 - 87) 
 Vraag Selda besluit om niet naar Owen toe te gaan. Wat zou jij doen?


