Lesbrief
Blauw water – Simone van der Vlugt

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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O v e r d e v o o rk a n t 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
Hoe heet het boek?
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L eesv ra g en

Wat is goed? Kies A of B.
2.1 (NNt2)
Lees bladzijde 5. Wat zijn stoppels?
A Bultjes.
B Korte haartjes.
2.2
Lees bladzijde 5. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
De dochter van Lisa is zes jaar.
A Waar.
B Niet waar.
2.3
Lees bladzijde 7. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Op het aanrecht liggen eieren.
A Waar.
B Niet waar.
2.4 (NNt2)
Lees bladzijde 7. Wat betekent proppen?
A Iets snel en slordig ergens in doen.
B Heel netjes eten.
2.5 (NNt2)
Lees bladzijde 10. Wat betekent ‘Ze is bewusteloos’?
A Ze is flauwgevallen.
B Ze is blind geworden.
2.6
Lees bladzijde 10. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Lisa’s neus bloedt.
A Waar.
B Niet waar.
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2.7 (NNt2)
Lees bladzijde 11. Wat is een schoft?
A Een onbekende man.
B Een slechte, gemene man.
2.8
Lees bladzijde 17. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Anouk moet hoesten omdat ze zich verslikt heeft.
A Waar.
B Niet waar.
2.9
Lees bladzijde 18. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Lisa pakt verband in de slaapkamer.
A Waar.
B Niet waar.
2.10
Lees bladzijde 19. Wat betekent EHBO?
A Eerste Hulp Bij Ongelukken.
B Eerste Hulp Bij Onderdelen.
2.11
Lees bladzijde 20. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Senta hoort het geluid van schapen.
A Waar.
B Niet waar.
2.12
Lees bladzijde 23. Waarom kan Senta niet meer remmen?
A Ze is zo bang, dat ze niet meer kan bewegen.
B Haar rempedaal zit vast door het mobieltje.
2.13
Lees bladzijde 26. Er staat: Want die vrouw heeft alles gezien.
Over welke vrouw gaat het?
A Over Senta.
B Over Lisa.
2.14
Lees bladzijde 27. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Op het weggetje naar de dijk staat een politie-auto.
A Waar.
B Niet waar.
2.15 (NNt2)
Lees bladzijde 32. Wat betekent ‘Met je ogen knipperen’?
A Je ogen snel achter elkaar open en dicht doen.
B Met je ogen snel achter elkaar van links naar rechts kijken.
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2.16
Lees bladzijde 33. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
De kinderen van Senta heten Dennis, Jelmer en Niels.
A Waar.
B Niet waar.
2.17
Lees bladzijde 35. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Lisa kijkt door het raam naar de schuur.
A Waar.
B Niet waar.
2.18
Lees bladzijde 36. Waarom denkt Lisa ‘Shit!’?
A Ze is bang dat Kreuger nog bozer of gekker wordt.
B Kreugers medicijnen staan nog boven in de slaapkamer.
2.19 (NNt2)
Lees bladzijde 40. Wat betekent ‘geruis’?
A Geruis is een soort pianomuziek.
B Geruis is een zacht krakerig geluid.
2.20
Lees bladzijde 43. Wat betekent ‘helaas’?
A Gelukkig.
B Jammer genoeg.
2.21 (NNt2)
Lees bladzijde 44. Wat is stotteren?
A Heel moeilijk praten.
B Heel langzaam praten.
2.22
Lees bladzijde 47. Wat is een ander woord voor interview?
A Afspraak.
B Vraaggesprek.
2.23 (NNt2)
Lees bladzijde 52. Wat betekent ‘ellende’?
A Erge dingen.
B Mooie dingen.
2.24
Lees bladzijde 57. Er staat: ‘Morgen ga ik mijn redder bellen’. Wie bedoelt Senta?
A De arts uit het ziekenhuis.
B De man die haar uit de auto heeft gered.
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2.25 (NNt2)
Lees bladzijde 60. Wat betekent ‘Dat doet hij vast’?
A Dat doet hij wel.
B Dat doet hij niet.
2.26
Lees bladzijde 62. Waarom wil Senta graag naar de plaats van het ongeluk?
A Ze wil Rob Wenteling bedanken.
B Ze wil haar herinneringen terugkrijgen.
2.27
Lees bladzijde 65. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Kreuger steekt het mes één keer in Menno’s lichaam.
A Waar.
B Niet waar.
2.28 (NNt2)
Lees bladzijde 60. Wat betekent ‘herrie’?
A De droom.
B Het lawaai.
2.29
Lees bladzijde 69. Wie zegt: ‘Ik ben Menno’?
A Menno.
B Kreuger.
2.30
Lees bladzijde 74. Kies ‘Waar’ of ‘Niet waar’.
Senta pakt een hamer om de planken weg te halen.
A Waar.
B Niet waar.

3 Vo orle e sv ra g en
3.1
De docent of een cursist leest bladzijde 8 voor. Luister en lees mee.
• Er staat: Wat nu?, denkt Lisa.
Wat zou jij denken of doen als je Lisa was? Vraag het ook aan andere cursisten.
Bespreek het samen.
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3.2
De docent of een cursist leest bladzijde 16 en 17 voor. Luister en lees mee.
• Er staat: De politie zoekt een misdadiger, een tbs-er.
En: Hij is ontsnapt uit de gevangenis. Uit een tbs-kliniek zelfs.
Onderaan de bladzijde staat wat een tbs-er en een tbs-kliniek is.
Weet jij wat een tbs-kliniek is en waar in Nederland tbs-klinieken zijn?
Wat vind je van zo’n soort gevangenis? Vraag het ook aan andere cursisten.
Praat er samen over.
• (NNt2) Wat gebeurt er in jouw geboorteland met misdadigers die psychisch
ziek zijn? Is er in jouw geboorteland ook een tbs-kliniek? Vertel het aan andere
cursisten.
3.3
De docent of een cursist leest bladzijde 28 voor. Luister en lees mee.
• Er staat: ‘Waarom zijn jij en je man uit elkaar?’, vraagt Kreuger ineens.
Hij was erg jaloers’, zegt Lisa.
Heb jij een partner? Is jouw partner wel eens jaloers? Of jij zelf?
Wanneer of waarom? Vertel het aan je medecursist. Praat er samen over.
3.4
De docent of een cursist leest bladzijde 34 voor. Luister en lees mee.
• Er staat: ‘Houd je bek!, schreeuwt Kreuger.
Wat vind je van de dingen die Kreuger zegt en doet?
Vraag het ook aan je medecursisten. Praat er samen over.
• (NNt2) ‘Houd je bek’ is een harde, gemene manier om ‘Houd je mond’ tegen
iemand te zeggen. Een bek is de mond van een dier. Zijn er in jouw moedertaal
ook zulke harde manieren om iets te zeggen? Welke woorden gebruik je daarbij?
Kun je het vertalen in het Nederlands? Vertel het aan de andere cursisten.
3.5
De docent of een cursist leest bladzijde 42 voor. Luister en lees mee.
• Lisa en Anouk moeten in de kelder slapen. Wat vind je daarvan?
Vraag het ook aan andere cursisten. Praat er samen over.
• Er staat: Mama, wil jij mijn barbies naar beneden halen?
Anouk wil gewoon met haar barbies spelen. Begrijp je dat?
Heb je zelf kinderen? Waar spelen ze graag mee? Vertel het aan
de andere cursisten
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3.6
De docent of een cursist leest bladzijde 49 voor. Luister en lees mee.
• Er staat: Wat nee. Wil je niet’, vraagt hij. Natuurlijk wil je wel.’
Dat ... dat is het niet’, stottert Lisa. Ze moet hem niet boos maken.
Waarom moet Lisa Kreuger niet boos maken?
Begrijp je de reactie van Lisa? Wat zou jij zeggen of doen in deze situatie?
Vraag het ook aan je medecursisten. Als je wilt, praat er samen over.

4 O m o ve r te p rate n
4.1
Lees bladzijde 21. Er staat: Wat raar, denkt Senta. Er klopt hier iets niet.
• Waarom denkt Senta dat er iets niet klopt?
Schrijf in je eigen woorden op wat er niet klopt.
Lees je antwoord voor aan andere cursisten. Vraag ook wat zij hebben
opgeschreven. Denken jullie hetzelfde? Bespreek het samen.
4.2
Lees bladzijde 23. Er staat: Senta toetst het alarmnummer in: 112.
• Heb jij het alarmnummer wel eens gebeld? Waarom?
Vraag het ook aan andere cursisten. Praat er samen over.
• (NNt2) Hoe gaat dat in jouw geboorteland als er iets ergs gebeurt?
Is er één alarmnummer, net als 112? Vertel het aan de andere cursisten.
4.3
Lees bladzijde 30. Er staat: Wel weet ze wat er met haar aan de hand is.
Ze ligt in coma! Ze leeft wel, maar niet echt.
• Denk je dat in coma liggen net zo is als bij Senta? Dat je wel kunt denken, maar
niet praten of bewegen? Waarom denk je dat? Praat er samen over.
• Ken jij iemand die in coma heeft gelegen? Als je wilt, vertel er dan iets over aan
de andere cursisten.
4.4
Lees bladzijde 54. Er staat: Help me alstublieft. Kreuger zit hier binnen.
Hij houdt mijn dochter en mij vast. Dit is geen grap! Breng dit briefje naar de politie!
• Als jij Lisa was, wat zou je dan op een briefje schrijven?
• Als je wilt, lees dan om de beurt je briefje voor aan de groep.
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5 To t slo t
5.1
Wat is jouw mening over het boek? Bedenk drie woorden die duidelijk maken wat je
van het boek vindt. Bijvoorbeeld: eng, mooi, verdrietig.
Vertel ook waarom je deze drie woorden kiest. Bespreek je mening met andere
cursisten.
5.2
• De titel van het boek is ‘Blauw Water’. Op welke bladzijde ben je de titel
tegengekomen?
• Vind je dat de titel goed bij het verhaal past? Waarom wel of niet?
Vraag het ook aan andere cursisten.
• Bedenk zelf een andere titel. Schrijf die hieronder op.
Welke titels hebben jullie bedacht? Maak een lijstje op het bord.
5.3
Lees bladzijde 76. Er staat: ‘Hij is niet dood’, zegt Lisa.‘Hij beweegt.’
En: Hij probeert op te staan. En met zijn arm haalt hij uit naar Lisa.
Stel dat jij de schrijver bent, hoe zou je het boek dan laten eindigen?
Schrijf hieronder in een paar zinnen jouw eigen einde.
Als je wilt, lees dan jouw einde voor aan de groep. Vraag ook aan andere
cursisten welk einde zij hebben bedacht.

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

8

