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Boek van de Maand

Lily
Tom De Cock

Leesbaarheid: **/***
Lily is een lekker dik boek met 396 pagina’s dat leerlingen
met interesse voor het klimaat of dystopische verhalen zeker
zal interesseren. Het speelt zich af in de toekomst, maar is
tegelijkertijd ontzettend herkenbaar. Er vindt genoeg actie
plaats om de lezer het hele verhaal te boeien. Door de dikte
zal het minder ervaren lezers wellicht minder aanspreken,
maar grote kans dat de inhoud ook hen zal laten doorlezen.

Onderwerpen
Dystopie, klimaat, diversiteit, sociale media, diversiteit,

Over de auteur
Tom De Cock is een Vlaamse auteur die achter de schermen heeft meegewerkt aan veel
televisieprogramma’s en aan de wieg stond van de Vlaamse jongerenzender MNM. In 2020
besloot hij zich meer te gaan richten op boeken, televisie en podcasts. Lily is zijn debuut.

Geschikt voorleesfragment

Hoofdstuk 3, pagina 46 – 58
Lees dit fragment voor en laat leerlingen nadenken over de punten die je hieronder vindt.

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 soort verhaal is dit, denk jij?
- Wat voor meisje is Lily volgens jou?
- Zou dit verhaal werkelijkheid kunnen worden? Waardoor denk je dat?
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Verdieping

Lily is een bekende influencer die iedere dag een nieuw kapsel creëert en deelt met haar volgers.
Ze wil graag twee miljoen volgers hebben voordat haar concurrent, die iedere dag een nieuwe
cosmetische operatie ondergaat, dit aantal bereikt. Daar is iets voor nodig, iets groots. Lily
ontmoet de aantrekkelijke mopperpot Samuel en krijgt een idee. Niet veel later stort ze zich in
een idioot avontuur en reist de halve wereld over. Heb je enig idee wat ze gaat doen?

Bekijk het omslag van het boek, hier vind je een hint.

Bespreek:
- Hoe denk jij dat Lily het avontuur gaat opzoeken?
- Wat kan ervoor zorgen dat haar volgers blijven kijken? Een simpel reisje is niet genoeg.

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.


