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Informatie voor de docent

Boek van de Maand

Het zusje van
Carlie van Tongeren

Leesniveau: *
Het zusje van is niet dik, is toegankelijk geschreven en de
gebeurtenissen volgen elkaar vlot op. Hierdoor zal de
leerling zonder moeite aan een nieuw hoofdstuk beginnen.
Wisselingen in perspectief en het verloop van tijd staan
duidelijk aangegeven. Hierdoor is het geschikt voor
aarzelende lezers, maar ook geoefende lezers die zin
hebben in een dunner boekje zullen door de gelaagdheid
van de personages en gebeurtenissen zeker niet
teleurgesteld worden.

Onderwerpen
Schuld, vriendschap, familie, pesten.

Over de auteur
Carlie van Tongeren begon al op zevenjarige leeftijd met schrijven. Ze kroop toen al achter de
typemachine van haar moeder. Het begon met kleine verhaaltjes, maar ze schreef tijdens haar
pubertijd ook een complete soapserie om zich af te kunnen reageren. Als schrijfster begon ze
met het schrijven van doktersromans en chicklits en in 2018 verscheen haar eerste boek voor
jongeren: Heerestraat & Rozenlaan. Hierop volgde Het meisjesmanifest en Het zusje van. Carlie van
Tongeren werkt ondertussen aan nieuwe boeken en een tweede droom: het schrijven van een
scenario.

Geschikte voorleesfragmenten
Lees deze fragmenten voor en laat leerlingen na ieder fragment nadenken over de punten die je
hieronder vindt.

Voordat je dit boek introduceert en laat zien, stel je je leerlingen een aantal vragen om ze na te
laten denken over het onderwerp waar Het zusje van over gaat.

- Wat zou jij doen als iemand die dicht bij je staat, zoals je broer, zus, ouders of
beste vriend, iets heel ergs zou doen? Zou jij diegene blijven steunen?

- Waar denk jij bij ‘iets ergs’ aan?
- Wat maakt dat je diegene wel of niet steunt?
- Stel je voor dat er slachtoffers zijn gevallen. Of dat er iemand door toedoen

van jouw familie, vriend of vriendin is overleden. Wat doe je dan?
- En laatste vraag: hoe zou je reageren als iedereen jou aanspreekt op de daden

van iemand anders die dicht bij jou staat en doet alsof jij er iets mee te maken
hebt?
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Eerste fragment: pagina 15-16

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 is jouw eerste gedachte bij dit fragment?
- Hoe denk je dat Liv reageert op dit nieuws?

Tweede fragment: pagina 39-46

Vertel vooraf het volgende aan je leerlingen:
Alex heeft na de operatie in coma gelegen en is daar zondagmorgen uit ontwaakt. Liv is
ontzettend blij dat haar broer het ongeluk heeft overleefd, maar de situatie is complex. Er is een
meisje dood. Dat meisje heette Zoë en zat bij Liv op school.

Luistervraag
In dit fragment komt Liv na het weekend waarin het ongeluk gebeurde weer op school. In
verband met het overlijden van Zoë komt de klas van Liv het eerste blokuur bij elkaar om te
praten over wat er is gebeurd. Hoe vind je dat de mentor dit gesprek aanpakt?

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen

- Bespreek de luistervraag. Wat vind je van de mentor? Had zij dingen anders
aan kunnen of moeten pakken?

- Begrijp je de reactie van Livs klasgenoten? En van haar vriendinnen?
- Wat zou jij doen als je Liv was?

Boekentip Het zusje van

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/boekentips/een-pakkend-thema-in-het-zusje-van/

