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1. Lees hoofdstuk 1 (blz. 8)

• In de 1ste alinea staat dat de meisjes schooluniformen aan hebben. 
 In veel landen is dat heel gewoon, maar in andere landen helemaal niet.
 Verdeel het bord in twee kolommen en zet erboven: voordelen en nadelen.
 Probeer dan met de klas de voor- en nadelen van schooluniformen te bedenken.
• Gelden die voor- en nadelen ook voor andere uniformen: politie, artsen, piloten?

2. Lees hoofdstuk 2 (blz. 10)

• Probeer in een paar woorden de verschillen tussen de twee jongens te ‘vangen’.

3. Lees hoofdstuk 3 (blz. 13)

• Breid de opdracht uit hoofdstuk 2 uit. Daar ging het vooral over innerlijk. 
 In dit hoofdstuk gaat het meer over uiterlijk. Wat is eigenlijk belangrijker?

4. Lees hoofdstuk 4 (blz. 15)

• Beschrijf nu de verschillen tussen Mila en Elise. Over hun innerlijk weten we nog 
niet zoveel, wel over hun uiterlijk. En over nog iets: de sociale klasse. Leg uit.

5. Lees hoofdstuk 5 (blz. 18)

• Iwan heeft twee baantjes. Welke?
• Vraag in de klas wie een baantje heeft en wat dat voor baantje is.

6. Lees hoofdstuk 6 (blz. 20)

• In de 2de alinea staat dat Elises moeder in Suriname veel Surinaamser is dan in 
Nederland. Leg dat uit.

7. Lees hoofdstuk 7 (blz. 23)

• Kenneth gaat naar een feestje waarvoor hij niet is uitgenodigd.
 Wat vind je daarvan? Zou jij zoiets ook doen?

8. Lees hoofdstuk 8 (blz. 25) en 9: Elise (blz. 27)

• Kenneth is een player. Dat zegt Mila.
 Maar daar kan hij eigenlijk niks aan doen, zegt ze ook nog.
 Wat bedoelt Mila? Waarom kan hij daar niks aan doen?
• Vind jij dat Mila gelijk heeft?

9. Lees hoofdstuk 10 en 11. (blz. 29-34)

• Wat gebruikt Kenneth allemaal voor trucs om Elise te ‘strikken’?

10. Lees hoofdstuk 12. (blz. 34)

• Elise kan niet slapen. Hoe komt dat?

11. Lees hoofdstuk 13. (blz. 37)

• Wat weet je allemaal over de opa van Elise?

12. Lees hoofdstuk 14. (blz. 40)

• Er gebeurt heel veel op deze bladzijde. Wat is de belangrijkste gebeurtenis, denk je?
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13. Lees hoofdstuk 15. (blz. 43)

• Elise is het niet eens met wat haar vader zegt. Waarom niet?

14. Lees hoofdstuk 16. (blz. 45)

• Waarom heeft Iwan de brieven niet aan Elise gegeven?

15. Lees hoofdstuk 17 en 18. (blz. 48-55)

• Hoe komt het dat Iwan zich ineens zo beroerd voelt?

16. Lees hoofdstuk 19. (blz. 55)

• Waar gaat Elise de brieven lezen?

17. Lees hoofdstuk 20 en 21 (blz. 58-64)

• Wat voor soort brieven zijn het?

18. Lees hoofdstuk 22. (blz. 64)

• Kenneth vertelt over alle mensen die in Suriname wonen.
 Hij doet dat met kleuren. Maar het kan ook anders. Hoe?

19. Lees hoofdstuk 23. (blz. 67)

• Oma Elise mocht niet omgaan met Kenny. Waarom niet?

20. Lees hoofdstuk 24. (blz. 69)

• Waarom vindt Elise het zo leuk in Suriname? Noem 3 dingen.

21. Lees hoofdstuk 25 en 26. (blz. 72-79)

• Elise zit met een probleem. Welk probleem?

22. Lees hoofdstuk 27. (blz. 79)

• Iwan heeft voor Elise iets gedaan. Wat?
• Waarom heeft hij dat eigenlijk gedaan?

23. Lees hoofdstuk 28, 29 en 30. (blz. 81-88)

• Elise hoort iets over haar oma. Iets wat ze nog niet wist. Wat?
• Is ze daar blij mee?

24. Lees hoofdstuk 31. (blz. 88)

• Waarom schreeuwt opa zo in de telefoon?

25. Lees hoofdstuk 32 en 33. (blz. 91-98)

• Elises emoties veranderen enorm op deze 2 bladzijden. 
 Eerst is ze heel gelukkig, daarna erg verdrietig. Hoe komt dat?

26. Lees hoofdstuk 34 en 35. (blz. 98-103)

• Mila ontdekt iets, wat Elise nog niet ontdekt had. Wat?

27. Lees hoofdstuk 36. (blz. 103)

• Wat vindt de oma van Kenneth van haar kleinzoon?
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28. Lees hoofdstuk 37. (blz. 105)

• Kenneth neemt wel heel plotseling een groot besluit. Hoe komt dat?

29. Lees hoofdstuk 38. (blz. 107)

• Mila denkt dat haar ouders graag willen dat zij met een Hindoestaanse jongen 
trouwt. Waarom denkt zij dat?

30. Lees hoofdstuk 39. (blz. 110)

• De moeder van Elise legt uit waarom Surinaamse mensen dingen geheim houden.
 Waarom is dat?

31. Lees hoofdstuk 40. (blz. 113)

• Iwan wil Elise heel graag helpen. Waarom eigenlijk?

28. Lees hoofdstuk 41 (blz. 116)

• Wat is bigi yari?

32. Lees hoofdstuk 42 (blz. 119)

• Iwan heeft een plan. Maar hij is niet zeker of dat plan wel doorgaat.
 Waarom is hij daar niet zeker van?

33. Lees hoofdstuk 43 (blz. 122)

• Waarom vertelt Iwan niet dat er een feest bij Elise is?

34. Lees hoofdstuk 44 (blz. 125)

• Waarom heeft Iwan de ring niet meteen gegeven?

35. Lees hoofdstuk 45 (blz. 128)

• Kenneth vraagt of Elise naar hem toe komt. Ze doet het.
 Is dat verstandig? 
• Als jij Elise was, zou je dan hetzelfde gedaan hebben? Waarom?

36. Lees hoofdstuk 46 (blz. 131)

• Elise valt in dit hoofdstuk twee keer: een keer letterlijk en een keer fi guurlijk.
 Leg uit.

37. Lees hoofdstuk 47 (blz. 134)

• Wat leert Elise van haar opa in dit hoofdstuk?

38. Lees hoofdstuk 48 (blz. 137)

• Wat denk je dat Iwan nu gaat doen?

39. Lees hoofdstuk 49 (blz. 139)

• De situatie in de tuin lijkt op het liedje van Kenneth, maar dan net andersom.
 Geen tuintje in mijn hart, maar …


