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Boek van de Maand

Het meisje met de
vlechtjes
Wilma Geldof

Leesbaarheid: **
Het meisje met de vlechtjes wordt chronologisch verteld,
heeft een overzichtelijk aantal personages en leest door
de spanning vlot door. Doordat het verhaal verteld wordt
vanuit het ik-perspectief van Freddie, kan de lezer zich
goed in haar verplaatsen. De gebeurtenissen zijn te
vergelijken met die in een spannende thriller, met het
verschil dat de lezer van dit verhaal weet dat het verhaal
gebaseerd is op ware gebeurtenissen.

Onderwerpen
Tweede Wereldoorlog, oorlog, verzet.

Over de auteur
Wilma Geldof werkte jarenlang in de geestelijke gezondheidszorg en bij de Raad voor de
Kinderbescherming. In 2001 verscheen haar eerste kinderboek. Sinds 2010 werkt ze als
schrijfster en schrijfdocent. Met haar YA-roman Elke dag een druppel gif won ze in 2015 de
Thea Beckmanprijs en van Het meisje met de vlechtjes zijn de filmrechten verkocht.

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

Eerste fragment: Hoofdstuk 1, pagina 15 – 22, t/m ‘Onthutst knikken wij opnieuw’.

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 de man die bij de zussen langskomt? Zou jij hem
vertrouwen? Waardoor komt dat?

- Waarom denk je dat deze man graag jonge meisjes in het verzet wil?
- Verplaats je in Truus en Freddie. Denk je dat ze bij het verzet gaan?

Waardoor denk je dat?



Informatie voor de docent

2

Tweede fragment: Hoofdstuk 3, pagina 33 – pagina 38, t/m ‘‘Soema koema geslaagd’ zeg ik.’

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen

- Wat is je indruk van Truus en Freddie? Wat voor meiden zijn dit?
- Wat vind je van de opdracht? Vind jij dit een acceptabele test?
- Hoe zou jij zelf reageren als je in de schoenen stond van Freddie en haar

zus Truus?

Derde fragment: Hoofdstuk 5, pagina 52 – pagina 55, t/m ‘De kleur van de ogen kan ik van
deze afstand niet zien, maar ze zijn vast blauw.’

Handvatten voor een gesprek of verwerking naar aanleiding van het voorlezen

- Freddie en Truus bereiden zich samen met Frans voor op de echte actie.
Denk terug aan het eerste fragment. Hierin somt Frans op wat ze met hun
verzet willen bereiken. Wat verwacht je dat er gaat gebeuren met hun
doelwit?

- Freddie vindt de Duitser eigenlijk best knap en in haar hoofd is het lastig
om te geloven dat deze man echt een monster is. Hoe komt dat denk je?
Denk je dat dit voor jou ook zo zou zijn?

- Denk na over de tijd en de omstandigheden waarin Freddie en Truus
leefden. Door in het verzet te gaan lopen ze veel gevaar, want als ze betrapt
worden, kan het hun leven kosten. Zou jij dit ook durven of willen doen als
je in dezelfde situatie zat? Wat zijn je overwegingen?

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, online trainingen 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.


