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Boek van de Maand
Het ongemakkelijke dagboek
van Henry K. Larsen
Susin Nielsen

Leesniveau: **
Het ongemakkelijke dagboek van Henry K. Larsen is een
toegankelijk verhaal met veel humor, maar ook ernst. Al direct
wordt duidelijk dat er iets heftigs is gebeurd waar Henry niet
over kan of wil praten. Dit zorgt voor een spanningsboog voor
de lezer, die nieuwsgierig raakt naar wat Henry HET noemt.

Onderwerpen
Pesten, dood, rouw.

Over de auteur
Susin Nielsen woont in Canada en wilde altijd al schrijfster worden, behalve in de periode dat het
haar leuker leek om een musicalster te zijn. Helaas voor haar kon ze niet dansen en zingen, dus
ging dat avontuur niet door. Ze is toen voor de TV gaan schrijven en dat doet ze nog steeds, maar
daarnaast schrijft ze ook jeugdboeken. Haar eerste boek was Woordnerd en daarna volgden er
nog meer verhalen, waaronder Het ongemakkelijke dagboek van Henry K. Larsen.

Geschikt voorleesfragment
Lees deze twee fragmenten voor en laat leerlingen na ieder fragment nadenken over de punten
die je hieronder vindt.

Eerste fragment: pagina 26-35: Zaterdag 26 januari
In dit fragment schrijft Henry over de sessie bij zijn therapeut. Hij vertelt waarom hij fan is van
The Great Dane en deelt iets over zijn thuissituatie. Tussendoor wordt duidelijk dat er iets is
gebeurd voordat hij met zijn vader verhuisde. Iets dat veel teweeg heeft gebracht binnen het
gezin, maar waar Henry niet over wil praten.

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen
Bespreek deze punten met je leerlingen of laat ze deze punten voor zichzelf uitwerken en hierna
in groepjes bespreken.

- Wat voor iemand is Henry volgens jou?
- Hou zou je de situatie omschrijven waar hij in zit?
- Waar ben je na het lezen van dit fragment nieuwsgierig naar geworden?

Als je tijd hebt kun je ook een tweede fragment voorlezen dat hierop volgt.
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Tweede fragment: pagina 36-42: Zaterdag 29 januari
In dit fragment schrijft Henry over hun nieuwe buren die zich komen voorstellen. Hij noemt ze
aasgieren.

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen

- Wat vind jij van de buren van Henry en hun gedrag?
- Heb je een idee waar Henry het in het laatste deel over heeft? Over die

eenzaamheid? Wat kan dit betekenen?

Lesmateriaal bij Het ongemakkelijke dagboek van Henry K. Larsen
Wil je leerlingen na het lezen van dit boek aan de slag laten gaan met opdrachten die hun
leeservaring verdiepen? Kijk dan op Lezenslessen.nl. Hier vind je lesmateriaal bij Het
ongemakkelijke dagboek van Henry K. Larsen (klikbare link).

Het lesmateriaal is kant-en-klaar en bestaat uit vijf opdrachten waar leerlingen uit kunnen kiezen.
Met de opdrachten in dit materiaal denken leerlingen na over pesten, de impact hiervan en hoe
ze dit kunnen stoppen. Daarnaast kunnen leerlingen er ook voor kiezen om zich als een journalist
te gedragen en verslag te doen van gebeurtenissen, kunnen ze zich verplaatsen in personages uit
dit verhaal of denken ze na over wat een stichting voor nabestaanden moet uitstralen.

Wil je meer weten over het boek? Bekijk dan de boekentip Humor en ernst in Het ongemakkelijke
dagboek van Henry K. Larsen (klikbare link) op Lezenslessen.nl.

Lesmateriaal Boekentip

Over Lezenslessen
Lezenslessen inspireert en ondersteunt onderbouwdocenten Nederlands bij het
leesonderwijs. Op Lezenslessen.nl vind je lesmateriaal bij specifieke boeken, lespakketten,
boekentips, praktische handvatten en ontdek je meer over het nut en de opbrengsten van
goed leesonderwijs. Kortom: alles om het leesplezier en de leesmotivatie van jouw
leerlingen te verhogen.
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