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In dit tweegesprek worden een paar lastige woorden 
gebruikt. Bespreek van 

tevoren met de leerlingen 
de volgende woorden:

LES 4 THOMAS ROSENBOOM & MAARTJE WORTEL

BOEKENWEEK
VAN JONGEREN

Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/het-voorwoord-live-thomas- 
rosenboom-en-maartje-wortel-in-de-kleine-komedie en bekijk daar het  
gesprek tussen Thomas en Maartje. Onderaan de pagina op Hebban vind  
je veel informatie over de schrijvers en hun boeken. 

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Maartje Wortel vertelt dat ze ooit een complimentje 
kreeg van Thomas Rosenboom. Daar was ze heel trots op 
en ze doet voor hoe ze de neiging had aan haar vader te 
vertellen dat dat was gebeurd (‘Papa, papa!’).

Schrijf op in een paar mooie zinnen: 
•  Wat was de laatste keer dat je iets goeds had gedaan (of een 

compliment of goed cijfer had gekregen) en daar zo trots 
op was dat je dat graag thuis of aan een belangrijk persoon 
wilde vertellen? Leg goed uit wat er was gebeurd. Als je 
zo’n moment onlangs niet hebt meegemaakt, schrijf dan op 
wanneer je in de toekomst zo trots op jezelf zou zijn dat je 
het graag aan iemand zou willen vertellen. 
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Thomas houdt er helemaal niet van om op vakantie te gaan. 
Dat komt omdat hij niet van onzekerheid houdt. Hij wil graag 
weten wat hij kan verwachten. Bespreek in tweetallen: 

•  Wil jij graag weten wat er gaat gebeuren of hou je juist van 
verrassingen? 

•  Ga je graag op reis? Ga je graag elke vakantie naar dezelfde plek of 
wil je liever steeds ergens anders naartoe? Of blijf je in de vakantie 
liever thuis?
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Thomas en Maartje hebben het over een konijn dat Thomas heeft gehad. 
Maartje heeft twee katten. Ze bespreken de eigenschappen van de dieren. 
Bespreek in een klein groepje: 

•  Welke eigenschappen hebben konijnen volgens Thomas?
•  Welke eigenschappen hebben katten volgens Maartje?
•  Hebben jullie huisdieren? Of zou je graag een bepaald huisdier willen hebben?
•  Kun je iets zeggen over de eigenschappen van jullie huisdieren?
•  Begrijp jij je huisdier? En begrijpt jouw huisdier wat jij bedoelt?
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Maartje en Thomas hebben het lang over boeken die zijn verfilmd. Maartje 
heeft bij een film gehuild. Niet omdat de film zo verdrietig was, maar omdat ze 
de film zo’n teleurstelling vond. Bespreek in een klein groepje:

•  Huil jij wel eens bij films? (Maar dan wel omdat ze verdrietig zijn.) Zo ja, bij welke 
film (of serie) heb je gehuild?

•  Heb jij wel eens een film (of serie) gezien waar je je op had verheugd maar die je 
toch slecht vond? Welke film/serie was dat en waarom was je teleurgesteld?
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Zoek op de Hebban-pagina de boeken van Thomas Rosenboom en Maartje 
Wortel op. Lees de titels van de boeken. Zit er een titel bij waar je nieuwsgierig 
van wordt?
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Maartje wist als kleuter al dat ze heel graag schrijfster wilde worden. Weet jij 
al wat je later wil worden? 

•  Schrijf op een los papiertje: Wat wil je worden en hoe lang weet je dat al? Als je nog 
niet weet wat je wil worden, schrijf dan op waar je over twijfelt of wat voor soort 
werk je wil doen. (Bijvoorbeeld: Denk je dat je graag buiten wil werken of juist op 
een kantoor? Of met dieren? Of met mensen? In Nederland of in een ander land?)

•  Schrijf je naam en de datum op het briefje. Bewaar het briefje goed. Misschien is 
het leuk om het later nog eens te lezen en te kijken of het nog steeds klopt. 
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