PAKKET A • EERSTE GRAAD

DAGBOEK VAN EEN WATJE
Tim Collins

VOOR HET LEZEN
1 Maak kennis met een VAMPIER
Wat ken je of weet je over vampiers? Test het uit!
Aan de slag met de volgende website: https://nl.wikisage.org/wiki/Vampier.
Het uiterlijk
a Welke afbeelding past bij jouw beeld van een vampier? Bespreek.
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b Lees de onderstaande paragraaf.
Zoek zelf een foto online die past bij deze uitleg of omschrijving. Bespreek klassikaal
of in duo’s.
Uiterlijk
Het uiterlijk van een vampier verschilt sterk per verhaal. In Oud-Europese verhalen
waren vampiers vaak monsterlijke humanoïde wezens. De vampier zoals men die
vandaag de dag veel ziet is gemodelleerd naar onder andere graaf Dracula en andere
aristocratische vampiers in talloze boeken en films.
De vampier zoals die in veel Europese verhalen voorkomt, stamt vaak uit een
adellijk, Oost-Europees geslacht. Hij of zij is seksueel verleidelijk, gaat in het zwart
gekleed en heeft een onnatuurlijk bleke huid. Vampiers hebben extra lange
hoektanden, die ze gebruiken om hun slachtoffers in de hals te bijten en zo hun
bloed te drinken. Een vampier heeft mensen- of dierenbloed nodig om vitaal te
blijven. Mensenbloed heeft de voorkeur. De vampier heeft altijd trek, maar kan
desnoods lange tijd vasten.
Een vampier heeft geen spiegelbeeld en kan niet gefotografeerd of gefilmd worden.
Bron: https://nl.wikisage.org/wiki/Vampier

De leefgewoonte, krachten en zwaktes van een vampier
c Bekijk de onderstaande afbeeldingen.
Bespreek in duo’s hoe de afbeelding gelinkt kan worden aan de mythe van de
vampier.
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Inspiratie nodig? Bekijk de volgende website: https://nl.wikisage.org/wiki/Vampier.
Daar vind je ook de uitleg bij de foto’s.
2 Boekcover en titel
a Bespreek klassikaal de cover van het boek aan de hand van opdracht 1: de mythe van
de vampier.
Noteer in kernwoorden wat je ziet. Omcirkel of markeer op de cover.
Tip! Gebruik hiervoor ook de bovenstaande website.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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b Bespreek waarover het boek zou kunnen gaan.
De volgende vragen kunnen jou daarbij helpen:
– Waarover zou het verhaal kunnen gaan?
– Waaraan denk je als je de titel hoort?
– Wat zie je op de cover dat jou iets vertelt over het verhaal?
Maak een padlet om na het lezen de brainstorm te bekijken: padlet.com.
3 De achterplattekst
a Lees de achterplattekst.
Nigel is tegelijk 100 en 15 jaar oud, want op zijn 15de is
hij vampier geworden. Maar Nigel vindt er niks aan: hij is
niet knap en niet sterk, hij kan niet eens zijn eigen
bloedvoer regelen en hij heeft nog nooit een vriendinnetje
gehad. Nu hij verliefd geworden is op Chloë, is de maat
vol. Hij moet en zal haar hart veroveren. Met veel droge
humor vertelt Nigel over zijn ellendige vampierenbestaan,
dat helemaal anders blijkt te zijn dan de doorsnee puber
denkt.
Omcirkel drie gevoelens uit de onderstaande lijst die volgens jou aan bod komen in
het boek.
Ontroerend

Overdreven

Verdriet

Oppervlakkig

Grappig

Verrassend

Diepzinnig

Grappig

Gelukzalig

Ontspannend

Koel

Blij

Gelukkig

Triest

Eenzaam

Kwaad
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b Formuleer drie vragen die je zeker beantwoord wilt hebben nadat je het boek gelezen
hebt.
1 ___________________________________________________________________
2 ___________________________________________________________________
3 ___________________________________________________________________
c Bekijk deze willekeurige bladzijde uit het boek.

Noteer drie opvallende zaken. Leg kort uit.
1 _________________________________________
2 _________________________________________
3 _________________________________________
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TIJDENS HET LEZEN
1 Selfietijd!
Maak een foto tijdens het lezen.
Bewerk de foto met emoji’s en leg uit waarom je voor deze emoji’s kiest.
Je kunt deze foto delen met de klasgroep, uploaden op het onlineleerplatform, of
afprinten en meebrengen naar de klas om op te hangen.
Een voorbeeld:

Nigel is verward en ongelukkig.
Hij begrijpt niet goed waarom hij
geen krachten heeft gekregen,
niet mooi is en niet snel zoals zijn
zusje.

De zus van Nigel is een echt
duiveltje. Ze plaagt haar broer,
omdat zij wel sterk is en hij niet.
Ze leest ook zijn dagboek en
klikt tegen hun ouders.

Een hartje dat verwijst naar
de liefde van Nigel voor
Chloë.

2 Bekijk de afbeeldingen en plaats ze in de juiste volgorde.
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3 Herlees de passages bij de afbeeldingen. Omschrijf wat er gebeurt in minimum drie
zinnen.

p. 21-22

p. 46-47

p. 77-78
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p. 97

LEESERVARING
De leraar kiest hoe je jouw leeservaring bespreekt.
Selecteer een aantal vragen uit de lijst waarover je iets meer wilt vertellen.
HET BOEK EN IK
1 Individuele, eventueel schriftelijke verwerking
a Wat is je eerste indruk nadat je dit boek gelezen hebt? Beantwoord het verhaal aan je
vooropgestelde verwachtingen?
b Wat vind je geslaagd of minder geslaagd aan het boek? Waarom?
c Kon het verhaal je verrassen? Denk hierbij aan de denkoefeningen voor het lezen.
Sluit de brainstorm aan bij wat je hebt gelezen? Zijn jouw drie vooropgestelde vragen
beantwoord?
d Passen de titel en de cover bij het boek? Waarom wel of waarom niet?
e Verzin een nieuwe, originele titel voor het boek.
f

Wat ontbreekt op de cover? Omschrijf in vijf kernwoorden.

g Wat vind je van het einde? Weet je voldoende na het lezen van boek? Wat is jouw
ideale einde?
h Ken je een ander boek dat of een film die hierop lijkt? Waar zitten de gelijkenissen en
de verschillen?
i

Kun jij jezelf of anderen herkennen in sommige personages of in reacties bij bepaalde
situaties? Wie vind jij een sympathiek personage en wie helemaal niet? Waarom?
Wie zie jij als jouw vriend(in)?
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j

Evalueer het boek: wat vond je van de personages, het verhaal, de taal … Verduidelijk
je antwoord met argumenten. Probeer het boek een cijfer op 10 te geven.

2 Klas(kring)gesprek – proactief cirkelgesprek – gesprek in duo’s of in kleine groepjes
Mogelijke vragen bij het kringgesprek gesteld door de leraar:
– Welke vragen heb je vooraf geformuleerd die je graag beantwoord wilde krijgen
tijdens het lezen? Krijg je een antwoord op die vragen?
– Las je eerder al een boek van deze auteur? Welk? Zou je nog een boek lezen van Tim
Morris?
– Welke vraag zou je willen stellen aan de auteur?
– Er bestaat een vervolg op dit boek. Zou jij het willen lezen? Waarom wel/niet?
– Kies drie gevoelens uit de gevoelenslijst van de vorige opdracht die jij nu na het lezen
voelt. Bespreek waarom je voor deze gevoelens kiest.
Als niet alle leerlingen hetzelfde boek lezen op hetzelfde moment, kan de Leeshapper een
leuk alternatief zijn.
Download en print de pdf op deze pagina en volg de instructies op de achterkant:
https://soullie.nl/leesactiviteiten#google_vignette
3 Zelfreflectie
Het lezen en ik …
Bekijk de uitspraken in het kader en beoordeel jezelf. Zet een kruisje bij de passende
smiley.
Verduidelijk je antwoord onder de stelling. Werk je met een portfolio? Voeg dit blad toe,
zodat je een volgende keer je werkpunten kunt meenemen.
Uitspraken

Ik heb het boek helemaal uitgelezen, zonder bladzijden over te slaan.
_______________________________________________________________

Ik heb genoten van het verhaal en de personages tijdens het lezen.
_______________________________________________________________

Ik heb veel geleerd van het verhaal, het boek zette me aan het
denken.
_______________________________________________________________
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Ik zou het tweede boek uit de reeks willen lezen.
_______________________________________________________________

Ik begreep niet alle woorden en zocht de moeilijke woordenschat op.
_______________________________________________________________

De afbeeldingen in het boek waren voor mij een meerwaarde.
_______________________________________________________________

Dit deed ik heel goed tijdens het lezen:
Geef jezelf drie duimen!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Dit doe ik volgende keer beter:
Hieraan wil je tijdens het lezen van een ander boek werken.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Een voorbeeld nodig? ‘Ik neem een volgende keer notities, zodat ik kennisvragen over het
boek beter onthoud.’

HET VERHAAL
1 Thema
In het verhaal komen een aantal thema’s aan bod.
a Geef de belangrijkste thema’s.
b Over welk thema uit dit boek zou je nog een boek willen lezen? Zeg ook waarom.
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c Thema’s onder de loep
Bespreek twee thema’s uit het boek. Toon het thema aan met passages (bladzijden of
korte inhoud).
2 Personages
a Wie is het hoofdpersonage?
b Beschrijf het hoofdpersonage in enkele korte zinnen.
c Lees de omschrijving van de personages. Wie is het?
Ik heb dik, zwart haar en
diepliggende ogen, hoewel
ik niet zo goed ben in
oogcontact. Mijn huid is
puur wit als ik geen last
heb van uitslag of puistjes.
Ik ben ook vrij groot voor
mijn leeftijd, en ik zou
zeker 1,83 m zijn
geworden.

Wanneer zal mijn zusje
eindelijk eens accepteren
dat ze niet de prinses is
van een magisch
regenboogkoninkrijk, maar
een genadeloze en
bloeddorstige
moordenaar, net als wij?

Er is een nieuw meisje op
school. Ze is Chloë en is
hier net komen wonen. Ze
heeft een bleke huid,
donkere ogen, en donker
haar in een paardenstaart,
zodat je haar lange nek
goed kan zien. Bij
geschiedenis zat ze
helemaal alleen, dus ik
denk dat ze erg verlegen is.

d Wie is wie?
– Herlees de passage op p. 18, p. 19 en p. 58. Noteer de namen van de personages
onder de afbeelding.
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– Herlees de passage op p. 35 en p. 58. Noteer ook hieronder de namen die je
terugvindt in het boek.

– Herlees de passage op p. 146-147. Noteer de namen van de personages in de
juiste volgorde.

– Herinner je je nog deze passage? Wie zijn deze personages?
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3 Personages op sociale media
Maak een profielpagina aan van jouw favoriete personage uit het boek. Werk met foto’s
en delen tekst uit het boek. Vervolledig het template.
Vind je wat weinig informatie over jouw personage? Bespreek met je leraar of je zelf
zaken mag toevoegen.
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Zoeken (personen, plaatsen, dingen ...)

Naam: ___________________________

 Woonplaats
____________________________________
____________________________________
 Familie
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
 Hobby’, gebeurtenissen, talenten

 Statusbericht 1 over een recente
gebeurtenis in mijn leven
_____________________

Hier kun je een
foto toevoegen!

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
 Vrienden
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
 Vind ik leuk

 Statusbericht 2 over een recente
gebeurtenis in mijn leven
Hier kun je een
foto toevoegen!

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 Vind ik niet leuk
____________________________________

 Statusbericht 3 over een recente
gebeurtenis in mijn leven

____________________________________

_________________________________

____________________________________

_________________________________

____________________________________

_________________________________
_____________________

 Plaatsen waar ik ben geweest

_____________________

____________________________________

_____________________

____________________________________

_____________________

____________________________________

_____________________

____________________________________

_____________________

Hierkun je een
foto toevoegen!

D Zegswijzen of spreekwoorden, uitdrukkingen en sprekende beelden (beeldspraak)
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AAN DE SLAG MET MOEILIJKE WOORDEN
1 Moeilijke woorden
a Achterhaal de betekenis van de woorden in de volgende fragmenten.
Gebruik hiervoor de woordleerstrategieën.
TIP!
Dit zijn belangrijke woordleerstrategieën.
1 Je bestudeert de woordbouw. Daarvoor ga je bij samenstellingen en afleidingen
op zoek naar de betekenis van de afzonderlijke woorddelen.
2 Je probeert het woord vanuit de context te verklaren. Je bekijkt de illustraties. Of
je zoekt een synoniem, antoniem, uitleg of voorbeeld in de zinnen voor of na het
onbekende woord.
3 Je kijkt naar de woordfamilie. Je vergelijkt met woorden die je al kent. Je gaat op
zoek naar bekende delen in het woord of woorden die erop lijken, zowel in je
eigen als in een vreemde taal.
4 Lijkt het onbekende woord op een woord in een andere taal? Je zoekt naar
taalverwantschap.
5 Als je de betekenis niet kunt afleiden, dan gebruik je een informatiebron. Je zoekt
het woord op in een woordenboek of op het internet.
6 Als je de betekenis zelf niet kunt vinden, dan vraag je de betekenis aan iemand
die het woord wel begrijpt.
Uit: Trajectwijzer, Van In 2019
Pruilen is moeilijker dan ik had gedacht. Misschien had ik eerst moeten oefenen
voor de spiegel. Kijk op uit je boek, Chloë, en zie de verdoemde hunkering van de
eeuwigheid in mijn melancholieke gelaatstrekken! Kijk op uit je boek en geef je over
aan ijzig genot! (p. 25)

dromerige

zwaarmoedige,
sombere

vrolijke

Als ik nu terugkijk was het eigenlijk een beetje hypocriet om bang te zijn voor een
bovennatuurlijk wezen terwijl ik er zelf een was, maar ik was toen nog een beetje
een meeloper. (p. 41)

grappig

dwaas
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Het kan mij niks schelen wat de populaire kliek van me vindt, maar ik hoop dat ik
niet minder dan een zeven heb gescoord. Ik hoor een prachtige, aristocratische
onsterfelijke te zijn. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik niet de knapste vampier
aller tijden ben, maar ik vind wel dat ik er beter uitzie dan gemiddeld. (p. 43)

iemand van adel,
adellijk

bazig

schrikwekkende

Pa is heel ouderwets over van wie hij drinkt en volgt nog steeds het hiërarchisch
slachtoffersysteem dat de vampierraad heeft bedacht, waarin staat dat je
slachtoffers selecteert aan de hand van hun maatschappelijke status. Van een
arbeider mag je bijvoorbeeld drinken wanneer je maar wil, van een koopman alleen
als je uitgehongerd bent, en van een koning mag je nooit drinken. (p. 112-113)

rangschikken volgens
rangorde

willekeurige volgorde

systematisch

Ze zit hier altijd in de grote pauze. Dat betekent dat ze óf geen vrienden heeft, óf
een stuud is. Ik hoop dat ze een stuud is, want dat zou betekenen dat de andere
jongens haar niet leuk zullen vinden, en mijn kansen beter zijn. (p. 15)

populair

studiebol, eenzaat

stomkop

Bron: www.woorden.org en www.vandaele.nl
b Verbind de volgende woorden met hun betekenis.
Tip! Neem je boek erbij, gebruik de tips van de woordleerstrategieën en lees de
context opnieuw, zoals bij opdracht 3.1.1.
1

bedwelmd (p. 15)

A

ouderwets, uit de tijd, van vroeger

2

intensiteit (p. 24)

B

versuft, wazig, verdoofd

3

fabeltje (p. 27)

C

hevigheid, innerlijke kracht, heftig

4

nostalgisch (p. 36)

D

iets wat niet klopt, wat niet waar is.

5

heldhaftig (p. 71)

E

dapper, onbevreesd, stoer

© VAN IN 2022, Didactische gids Boektoppers 2022-2023 – Dagboek van een Watje

16

PAKKET A • EERSTE GRAAD
1

2

3

4

5

c Bekijk de afbeeldingen. Herken je woorden uit a en b?
Gebruik die woorden om zinnen te bouwen waaruit de betekenis van het woord
duidelijk wordt.
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2 Kruiswoordraadsel
Oefen de moeilijke woorden in!
Horizontaal
1 Nigels ouders zijn wat ouderwets, een beetje uit de tijd.
4 Na het drinken van hun bloed zijn ze wat versuft, wazig, verdoofd.
5 Wat hij zegt is een ... het klopt niet, het is niet waar.
Verticaal
2 Wat betekent dat je hevig bent, enorme innerlijke kracht hebt. Het is heftig.
3 Hij is dapper, onbevreesd en stoer.
1

2

3

4

5
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3 Haal de dichter in je boven!
Nigel, onze vijftienjarige vampier is een ware dichter!
Bekijk de onderstaande gedichten uit het boek. Geef je mening, maak de opdrachten en
breng de poëet in jezelf naar boven!
IK LOOP IN DE SCHADUW
Ik loop in de schaduw
Die mijn hartstocht verhult
Jij loopt in het zonlicht
Je ogen met vuur gevuld
Bij jou in het licht
Verlang ik te zijn
Maar van de zon krijg ik puistjes
En mijn huid doet dan pijn.

DE JAGER
Als ik de bijter ben, waarom ben ik dan
gebeten?
Als ik de aanvaller ben, waarom werd ik
dan aangevallen?
Als ik de jager ben, waarom word ik dan
opgejaagd?
Door wanhoop?

HET ROOFDIER
Ik ben het roofdier
Dat jouw bloed wil zuigen.
Dus hoe kan het zijn
Dat jij mijn leven wegzoog
Door me af te wijzen?
Dat zuigt.

BLOEDSYMFONIE
Terwijl jij slaapt, kijk ik naar
Het maanlicht op je hals

IK WACHT IN EEUWIGE PIJN
Jouw aderen met zo veel bloed erin
Leven zonder jou heeft geen enkele zin
Mijn tanden in je nek steken lijkt me fijn
Maar nee, ik wacht hier in eeuwige pijn.

LAAT ONS SAMEN DWALEN
Laat ons samen dwalen
Door de eindeloze nacht
Bij maanlicht kijken
Naar de wereldse pracht
Dan laat je mij
Drinken van je bloed
Dat wordt heel fijn
Dat wordt heel goed

En luister naar je bloed.
Het is een harmonie van hemoglobine.
Een symfonie van sanguis. Een prelude
van plasma.
Een wals van wijn.
Een gitaalsolo van bloedspetters.
Speel door, lieflijke muziek.

a Welk gedicht vind jij het mooist? Waarom?
b Duid in elk gedicht het rijm aan. Denk aan achter- en voorrijm.
c Bespreek de rijmen. Komen ze na elkaar, is er een vers tussen? Wat klinkt beter?
Waarom?
d Geef aan de laatste twee gedichten een titel die bestaat uit één woord.
e Welk gedicht zou je aanpassen op het vlak van taal? Leg uit hoe je dat zou doen, maar
ook waarom.
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4 Maak zelf een kort gedicht.
Let daarbij op de vorm van de gedichten in het boek:
– rijmen
– zinsspeling
– humor
– liefdevol!
Versier je gedicht met kleur of een zwart-wittekening zoals in het boek.
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5 Valentijnskaart
Knipsel uit het boek …
Vanochtend ben ik naar de kiosk bij het station gegaan en
heb de grootste kaart gekocht die ze hadden. Hij is meer
dan vijftig centimeter hoog en er staat een hart op,
omgeven door rozen. Ik vraag me af waarom mensen een
hart altijd op zo’n rare manier tekenen, want het lijkt er
echt niet op. Persoonlijk kijk ik liever naar een echt,
pompend hart, zoals je ze in biologieboeken ziet. Maar
goed, ik denk dat de kaart het soort ding is dat
vrouwelijke mensen aanspreekt. En nu nog iets goeds erin
schrijven…

Nigel doet een aantal voorstellen:
Een vrolijke valentijnsdag. (te slap)
Welgemeende goede wensen voor deze valentijnsdag. (te formeel)
Ik volg je al een tijdje, maar dat weet je niet. (te eng)
Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, ik wacht al een eeuw op een meisje als jou. (te cliché)
Ik heb door de ijzige nevelen van de eeuwigheid naar jou gezocht. (te vampierig)
Geef je over aan de verboden muziek van mijn ziel. (veel te vampierig)
Lieve Chloë, mag ik alsjeblieft mijn tanden in jouw nek laten zinken
en je bloed drinken? (rustig aan, Nigel!)
Vind jij dé perfecte tekst om te schrijven op een valentijnskaart?
Probeer hieronder.
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___________________________
___________________________
__________________________________
__________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

6 EXTRA – Digitale beleving
Deel je leeservaring met #boektopper op Instagram,
bekijk wat andere lezers van het boek vonden.
Wil je graag reageren op een post?
Doen! Maar volg de nettiquetteregels,
hieronder vind je ze nog eens op een rijtje.
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Zo ga je online met elkaar om
De nettiquette is een van de oudste standaarden op internet. Ze werden al in 1995
opgesteld.
Gedragsregels voor het internet lijken vanzelfsprekend, toch vergeten gebruikers dat ze
via het internet − net als in het echte leven − met mensen communiceren en niet met
machines.
De nettiquette is niet verplicht. Het zijn richtlijnen om de communicatie tussen surfers op
het internet vlot te laten verlopen.
Enkele concrete richtlijnen:
• Gedraag je tegenover anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.
• Gebruik geen hoofdletters om iets te benadrukken. Online worden hoofdletters
gebruikt om schreeuwen te verduidelijken.
• Schrijf per bericht over één onderwerp en formuleer het onderwerp kort en duidelijk.
• Wees voorzichtig met humor en sarcasme.
• Gebruik de computer niet om anderen te schaden of om te stelen.
• Bemoei je niet met de ruzies van anderen.
• Respecteer de privacy van anderen.
• Lees je berichtjes na op spelfouten.
Naar: het originele document vind je in het archief van RFC, als RFC 1855.
Meer informatie over nettiquette in de klas:
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/digitalegeletterdheid/Documenten/lestip_instagrap.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/digitalegeletterdheid/Documenten/instagrap.pdf
https://www.kennisnet.nl/
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PAKKET A • EERSTE GRAAD

CREATIEVE VERWERKING

https://wordwall.net/resource/7993515/vragenspel-chambers
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