
LES 13 GEERT MAK & CHARLOTTE VAN DEN BROECK

BOEKENWEEK
VAN JONGEREN

Ga naar https://www.hebban.nl/artikelen/charlotte-van-den-broeck-ik-heb-
de-neiging-om-de-laatste-regel-te-lezen-voor-ik-aan-een-boek-begin en bekijk 
daar het gesprek tussen Geert en Charlotte. Onderaan de pagina op Hebban 
vind je veel informatie over de schrijvers en hun boeken.

LESSUGGESTIES  
BIJ GESPREKKEN UIT 

HET VOORWOORD

Charlotte Van den Broeck vertelt dat ze vaak de laatste bladzijde van 
een boek leest voor ze aan het boek begint. Zo wilde ze steeds zeker 
weten dat Harry Potter aan het eind van het boek nog leefde. Er zijn 
meer mensen die eerst de laatste bladzijde van een nieuw boek lezen. 
Bespreek in de klas:

•  Wie van jullie heeft alle delen van Harry Potter gelezen? 
•  Wie van jullie heeft alle Harry Potter-films gezien?
•  Wie van jullie leest ook altijd eerst de laatste bladzijde van een boek? Waarom 

doe je dat?
•  Wie van jullie wil absoluut nog niet weten hoe een boek afloopt voor je eraan 

begint?
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Charlotte schrijft graag gedichten. Heel veel kinderen (op de basisschool) 
vinden het leuk om gedichten te schrijven, maar ook op de middelbare 
school zijn er veel leerlingen die wel eens een gedicht maken. De meeste 
jongeren laten die gedichten dan niet aan anderen lezen. Ze schrijven de 
gedichten alleen voor zichzelf. Bespreek in kleine groepjes: 

•  Schreven jullie vroeger wel eens gedichten?
•  Wie vindt het nog steeds wel eens leuk om een gedicht te schrijven? 
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https://www.hebban.nl/artikelen/charlotte-van-den-broeck-ik-heb-de-neiging-om-de-laatste-regel-te-lezen-voor-ik-aan-een-boek-begin
https://www.hebban.nl/artikelen/charlotte-van-den-broeck-ik-heb-de-neiging-om-de-laatste-regel-te-lezen-voor-ik-aan-een-boek-begin


Charlotte is dol op Wenen. Geert is erg gehecht aan Berlijn. Maar hij 
droomt over Odessa. Ze leggen allebei uit wat ze zo mooi vinden aan die 
steden. Schrijf op in een paar mooie zinnen:

•  Wat is jouw lievelingsplek en waarom? Kies je net als Charlotte en Geert een 
stad? Of een dorp? Of een ander soort plek? 
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Charlotte vraagt aan Geert of in zijn werk structuur of intuïtie het 
belangrijkst is. Geert vertelt dat hij wel gestructureerd werkt, maar ook 
heel intuïtief met de taal speelt. Bespreek in tweetallen: 

•  Hoe zit dat bij jou? Denk jij goed na over hoe je iets wil aanpakken, voordat je 
eraan begint?

•  Organiseer je je schoolwerk bijvoorbeeld heel goed? Werk je met highlighters en 
mindmaps? Of ben je veel minder gestructureerd, en maak je je huiswerk veel 
meer hapsnap?

•  En bij andere dingen dan huiswerk? 
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Bekijk de omslagen en lees de korte inhoud van de boeken van Geert Mak 
en van Charlotte Van den Broeck. Welk boek zou je wel eens willen lezen? OP
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Geert Mak vertelt dat hij op een zeker moment heel succesvol werd en dat 
hij dat ook wel moeilijk vond. Hij had daarna het idee dat hij geen fouten 
meer mocht maken tijdens het schrijven. Iedereen verwachtte immers 
een heel goed nieuw boek. Bespreek in tweetallen:

•  Zijn er dingen die jij heel goed kunt, en waarbij je het ook wel het gevoel hebt 
dat iedereen verwacht dat je het altijd even goed blijft doen? (Misschien sport je 
op een hoog niveau, of kun je goed tekenen.)
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