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Informatie voor de docent

Boek van de Maand

Wij blijven bij elkaar
Martine Letterie

Leesbaarheid: **
Doordat het verhaal wisselt van perspectief en daarnaast in
het begin ook heen en weer springt in de tijd, is dit verhaal
vooral geschikt voor een ervaren lezer. Uiteraard staat
aangegeven wanneer het hoofdstuk zich afspeelt en wie er
aan het woord is, maar de leerling moet veel kunnen
schakelen en nadenken: in welke tijd speelt zich dit af, wie is
er aan het woord en wat betekent dit voor het verhaal?
Daarnaast bestrijkt het verhaal een relatief lange tijd. Het
begint in 1938 en eindigt in 1950. Er worden regelmatig
sprongen in de tijd gemaakt. Lastige of onbekende woorden
worden onderaan de pagina’s verklaard.

Onderwerpen
Tweede Wereldoorlog, geschiedenis, familie

Over de auteur
Martine Letterie heeft al heel wat jeugdboeken op haar naam staan. Ze schrijft voornamelijk
historische kinder- en jeugdboeken die gebaseerd zijn op waargebeurde verhalen. Voor haar
verhalen gaat ze vaak op onderzoek uit en duikt ze in de geschiedenis. Voor Wij blijven bij elkaar
reisde ze naar Israël om de kinderen Birnbaum, die inmiddels op hoge leeftijd zijn, te ontmoeten.

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

Eerste fragment: pagina 7-11: Kristallnacht
Let op: Lees het jaartal waarin dit fragment zich afspeelt nog niet voor.

In dit fragment zijn er in het gezin Birnbaum vijf kinderen. Van oud naar jong: Sonni, Gina, Yakov,
Zwi en Suzi. Het kan nuttig zijn om deze namen via het digibord weer te geven. Hiermee voorkom
je dat het voor leerlingen een wirwar aan namen wordt.

Dit hoofdstuk wordt verteld vanuit het perspectief van Sonni. Geef dit voor het voorlezen aan.
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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 gebeurt er in dit fragment?
- Wanneer speelt dit verhaal zich af, denk je? (Deel hierna de datum met je

leerlingen).
- Roept dit fragment een bepaald gevoel bij je op? Welk gevoel is dat? Weet je

ook hoe dit komt?

Tweede fragment: pagina 43-52: Op vakantie en Vluchtelingen, tot en met
‘Zolang we bij elkaar zijn, kan ons niets gebeuren’.

Dit fragment wordt verteld vanuit Gina, het een na oudste kind in de familie Birnbaum. Geef dit
voor een goed begrip van het verhaal vooraf aan.

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen

- Wat is er volgens jou aan de hand bij aankomst in Nijmegen?
- Begrijp je waarom hun moeder de kinderen Birnbaum alleen op pad heeft

gestuurd?
- Kun je je makkelijk in de kinderen verplaatsen? Of kun je je er heel weinig bij

voorstellen?
- Wat vind je van de gebeurtenissen in deze fragmenten? Is dit iets dat ons

tegenwoordig ook kan overkomen? Hoe weet je dit?

Derde fragment: pagina 73-78: Papa en mama
De lezer kijkt ook hier mee met Gina. De kinderen hebben inmiddels al op een aantal locaties
gelogeerd en verblijven op dat moment in een tehuis.

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen

- Wat valt je op aan dit fragment?
- Een van de belangrijke thema’s in dit boek is hoop. Zie je daar iets van terug

in dit fragment? Zo ja, op welke manier?



Lesmateriaal bij Wij blijven bij elkaar
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 Wij blijven bij
elkaar (klikbare link).

Het lesmateriaal is kant-en-klaar en bestaat uit vier opdrachten waar leerlingen uit kunnen
kiezen. De opdrachten sluiten aan bij verschillende referentieniveaus en laten leerlingen
nadenken over onder andere het belang van dit soort verhalen. Daarnaast kunnen ze aan de slag
met een tijdlijn, het schrijven van een gedicht of verplaatsen ze zich voor het schrijven van een
dagboekfragment in een van personages.

Wil je meer weten over het boek? Bekijk dan de boekentip Wij blijven bij elkaar: over hoop in
donkere tijden (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.

https://lezenslessen.nl/product/lesmateriaal-bij-wij-blijven-bij-elkaar
https://lezenslessen.nl/product/lesmateriaal-bij-wij-blijven-bij-elkaar
https://lezenslessen.nl/boekentips/wij-blijven-bij-elkaar-over-hoop-in-donkere-tijden/
https://lezenslessen.nl/boekentips/wij-blijven-bij-elkaar-over-hoop-in-donkere-tijden/

