Lesbrief
Op klaarlichte dag – 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 ver de voorkant en de achterkant

Bekijk en lees de voorkant en de achterkant van het boek.
1.1
Hoe heet het boek?
1.2
Hoe heet de schrijfster van het boek?
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L eesvragen

2.1
Lees bladzijde 5.
Robbie is zeven maanden oud
A Waar.
B Niet waar.
2.2
Lees bladzijde 7.
Waarmee heeft Nathalie Vincent op zijn hoofd geslagen?
A Met een koekenpan.
B Met een ijzeren lamp.
2.3
Lees bladzijde 11.
Waar stopt Nathalie bij een tankstation?
A Voorbij Frankfurt.
B Voorbij Düsseldorf.
2.4
Lees bladzijde 15.
Wat is waar?
A Nathalies paspoort is vals, maar haar rijbewijs is echt.
B Nathalies paspoort is vals en haar rijbewijs ook.
2.5
Lees bladzijde 18.
Hoe heet de eigenaar van snackbar De Donderberg?
A Rachid.
B Roy.
2.6
Lees bladzijde 21.
Hoeveel gemiste oproepen heeft Nathalie van Vincent?
A Vijf.
B Vier.
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2.7
Lees bladzijde 26.
Nathalie is vorig jaar nog in het vakantiehuisje geweest.
A Waar.
B Niet waar.
2.8
Lees bladzijde 29.
Welke taal spreekt de brandweerman tegen Nathalie?
A Engels.
B Frans.
2.9
Lees bladzijde 33.
Voor de deur van het vakantiehuisje staat een blauwe Fiat.
A Waar.
B Niet waar.
2.10
Lees bladzijde 35.
Wie wil kamers gaan verhuren?
A Julia.
B Julia’s oma.
2.11
Lees bladzijde 38.
Waar ligt Robbie in het reiswiegje?
A Achter de bank in de woonkamer.
B In de slaapkamer boven.
2.12
Lees bladzijde 44.
Wat gooit Nathalie in een prullenbak?
A De lege sporttas.
B Haar handtas.
2.13
Lees bladzijde 48.
Vincent volgt Nathalie tot in de wc.
A Waar.
B Niet waar.
2.14
Lees bladzijde 52.
Wat voor bloemen legt de vrouw bij het graf neer?
A Rozen.
B Zonnebloemen.
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2.15
Lees bladzijde 55.
De oma van Julia is eenentachtig jaar.
A Waar.
B Niet waar.
2.16
Lees bladzijde 59.
Wie neemt koffie en vlaai op de markt?
A Julia’s oma.
B Nathalie.
2.17
Lees bladzijde 62.
Julia bestelt tonijnsalade en melk in de kantine.
A Waar.
B Niet waar.
2.18
Lees bladzijde 66.
Hoe lang werkt de spierverslapper?
A Ongeveer twee uur.
B Ongeveer een uur.
2.19
Lees bladzijde 70.
Wie slaat het wapen uit de man zijn hand?
A Julia.
B Sjoerd.
2.20
Lees bladzijde 74.
Wat is de echte naam van de baby?
A Kristien Moors.
B Luna van Meerdonk.
2.21
Lees bladzijde 78.
Kristien had vroeger veel vriendinnen.
A Waar.
B Niet waar.
2.22
Lees bladzijde 82.
De ouders van Luna krijgen beveiliging.
A Waar.
B Niet waar.
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2.23
Lees bladzijde 85.
Waar woont Ilse van Meerdonk nu?
A In Venlo.
B In Roermond.
2.24
Lees bladzijde 88.
Nathalie was twaalf jaar toen haar moeder en broertje werden doodgereden.
A Waar.
B Niet waar.
2.25
Lees bladzijde 92.
Wat zegt een stemmetje in Nathalies hoofd?
A ‘Vertrouw Ilse niet.’
B ‘Robbie blijft bij mij.’
2.26
Lees bladzijde 97.
Wat pakt Nathalie in de kelder?
A Haar pruik en paspoort.
B Twee blikken benzine.
2.27
Lees bladzijde 100.
De brandweer heeft de brand na twee uur geblust.
A Waar.
B Niet waar.
2.28
Lees bladzijde 103.
Hoe lang moet Vincent nog gevangen zitten?
A Nog vijftien jaar.
B Nog dertien jaar.
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3

O pdrachten

Ga op internet naar de website over de schrijfster van dit boek,
www.simonevandervlugt.nl. Klik linksboven op informatie, en klik dan op biografie.
3.1
Wat is een ander woord voor biografie?
A Levensbeschrijving.
B Lijst van boeken.
3.2
Waar en wanneer is Simone van der Vlugt geboren?
........................................................................
3.3
Welke opleiding heeft ze gedaan?
........................................................................
3.4
Wanneer verscheen haar eerste boek en wat was de titel van dat boek?
........................................................................
3.5
In welke landen zijn haar historische jeugdboeken verschenen?
.......................................................................
3.6
Bij welke uitgeverij verschijnen haar thrillers voor volwassenen?
........................................................................
3.7
Waar woont Simone van der Vlugt?
........................................................................
3.8
Ga met je muisaanwijzer weer naar informatie, en klik nu op bibliografie.
Wat is een ander woord voor bibliografie?
A Levensbeschrijving.
B Lijst van boeken.
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3.9
Schrijf drie titels op van jeugdboeken die Simone van der Vlugt heeft geschreven.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
3.10
Schrijf drie titels op van boeken voor volwassenen die Simone van der Vlugt
heeft geschreven.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
3.11
Schrijf drie prijzen op die Simone van der Vlugt met haar boeken heeft gewonnen.
........................................................................
........................................................................
........................................................................

4

Om over te prate n

4.1
De docent of een cursist leest bladzijde 30 voor. Luister en lees mee.
Er staat: Het ging over Geert Wilders. Daar was ze een fan van.
En: Ze schold me vaak uit. Ik moest oprotten naar mijn eigen land. Maar ik ben hier
geboren. Ik ben Nederlander.
•
•
•
•

Weet jij wie Geert Wilders is?
Ken jij mensen die ook ‘fan van Geert Wilders’ zijn?
Wat vind je van wat Rachid Amrani zegt over zijn ruzie met Kristien?
Snap je dat hij boos op Kristien werd? Vraag het ook aan andere cursisten. 		
Praat er samen over.
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4.2
De docent of een cursist leest bladzijde 41 voor. Luister en lees mee.
Er staat: Snel grijpt Nathalie het busje pepperspray uit haar zak. En ze spuit Vincent
recht in zijn gezicht. ‘Au’, gilt hij. ‘Bitch. Mijn ogen.’
•
•

Wat is pepperspray precies?
Heb jij wel eens pepperspray gezien of gebruikt, of ken je iemand die het 		
heeft?
•
In welke situaties zou je peperspray kunnen gebruiken? Of vind je dat je
peperspray nooit moet gebruiken? Bespreek het samen.
4.3
De docent of een cursist leest bladzijde 89 voor. Luister en lees mee.
Er staat: Je was dronken. Overdag nog wel. Met je dronken kop reed je op de stoep
mijn moeder en mijn broertje aan.
•
•
•
		

Hoe denk jij over autorijden met alcohol op?
Rijd je zelf wel eens auto als je iets hebt gedronken, of ken je iemand die dat
doet?
Stap jij in de auto bij iemand die gedronken heeft? Waarom wel/niet?
Vraag het ook aan je medecursist. Praat er samen over.

4.4
De docent of een cursist leest bladzijde 94 voor. Luister en lees mee.
Er staat: Wat is er toch met haar? Waarom is ze zo koel en koud?
Waarom gaf ze Julia’s oma die duw? Shit. Shit.
•
•
		

Kun je je voorstellen dat Nathalie zo over zichzelf denkt?
Hoe komt het dat ze zo koel en koud is, en zulke erge dingen doet, denk je?
Bespreek het samen.
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5

Tot slot

5.1
De titel van het boek is Op klaarlichte dag.
Vind je dit een goede titel? Waarom wel of niet?
Als jij een andere titel mocht bedenken voor dit boek, wat zou je dan bedenken?
Vraag ook aan drie medecursisten welke titel zij bedacht hebben.
Schrijf de vier titels hieronder op.
1......................................................................

2......................................................................

3......................................................................

4......................................................................

5.2
Lees het einde van het boek op bladzijde 104 nog eens.
Wat vind je van dit einde? Leg je antwoord uit.
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.
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