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Dosintehantlieding
Wat moai dat jim skoalle meidocht oan ‘Wurden fan Timo’, it nijste LêsNo projekt foar it skoaljier 2020/2021. It boek is skreaun 
troch skriuwster Tialda Hoogeveen. Der dogge mear as 4000 learlingen út hiel Fryslân mei oan dizze edysje. In prachtich oantal 
en wy wolle jimme as dosinten tige tank sizze dat jim wer sa entûsjast binne.

Wêr bestiet it projekt út?
• It boek
• In audioferzy, te finen op lesno.frl of fia Searje 36
• Lesmateriaal besteande út fragen by it boek en 6 grutte opdrachten
• De titelsong ‘Yn dyn ljocht’, in Fryske oersetting fan ‘In your light’ fan Jon Allen 
•  It projekt hat in link mei SjONG, de Fryske Voice foar jongerein tusken 12 en 18 jier, www.sjong.frl 
• Webside www.lesno.frl 

Ynformaasje en tips 
-  Lês it boek earst sels, nim dêr alle tiid foar, lit it ferhaal op dy ynwurkje. Miskien wolst tagelyk ek de audioferzy meirinne litte.
-  Nim de opdrachten troch. De struktuer is frij helder: it projekt bestiet út 6 lessen en kin dus oer 6 wiken ferdield wurde. Jim 

kinne de learlingen alle wiken (thús of op skoalle) in part lêze of meitsje litte.
-  Neist de fragen by it boek, binne der 6 grutte opdrachten. Learlingen wurkje gear, wikselje út, geane aktyf oan ’e slach mei 

bygelyks poëzy en sjongteksten. Jim binne frij om te kiezen wat jim dogge: alle opdrachten of in pear? It is jim projekt, meitsje 
it op maat foar jim klassen. 

-  It ferhaal giet oer in famke dy’t har broer ferliest oan in ûngelok. Gjin lichte tematyk. As der learlingen yn jim klasse sitte dy’t 
sels ek in belangryk persoan ferlern hawwe, advisearje wy jim om dizze learlingen yn it foar yn te ljochtsjen. Hâld bygelyks in 
foarpetear, bepraat de tematyk, oerlangje alfêst it boek, jou de learling de romte om dy witte te litten hoe’t hy/sy hjir yn stiet. 
Komt it te tichtby? Pubers bliuwe it leafst safolle mooglik út de spotlight yn dit soart situaasjes, mar fine it wierskynlik ek 
hiel fijn dat der yndirekt dochs oandacht oan skonken wurdt. It boek kin treastend wêze, om’t learlingen dy’t soks meimeitsje 
harren faak iensum fiele. Miskien is it ferstannich om noch in mail (of telefoantsje) oan âlden/fersoargers te stjoeren. Bring it 
yn alle gefallen net ûnferwachts, mar riedt de learling ta op wat komme sil en jou in frije kar yn wat hy/sy wol of net wol.

-  Alle materialen dy’t los oanbean wurde, lykas filmkes en lieten binne te finen op www.lesno.frl. Dat stiet ek altyd by de 
oanbelangjende opdrachten. 

-  Genietsje fan de lessen! Wy hoopje dat jim in moaie, bysûndere, kreative perioade belibje mei jim klassen. 
-  Oan ’e ein stjoere wy jim as dosinten in einevaluaasje. Wy soene it tige op priis stelle as jim en jim learlingen dy ynfolje, 
 sa kinne wy jim feedback ferwurkje yn de kommende LêsNo-edysjes.

Antwurden
Foarôf 1 o/m 3 eigen antwurden

4.  a.  Der stiet boppe ‘Foarwurd, nee eins it neiwurd’. Wêrom stiet dit der sa?
    Omdat it skreaun is nei it freeslike barren fan Timo syn dea.
 b.  ‘Wy wiene ûnderweis nei skoalle, it plak dêr’t wy nei ta moasten foar ús takomst. Dy 

takomst dy’t as in lege aginda foar ús lei.’
  Wat dogge dizze wurden mei dy no’tst se nochris lêst? 
   Eigen antwurd, wat docht dit mei dy? Kearn soe wêze kinne: ik wit no dat Timo hielendal gjin 

takomst mear hat. En yn Nanne har lege aginda komme hiele oare aktiviteiten as dat se woe. 
Dat is hertferskuorrend.

5. Choose your last words, this is the last time
 ‘cause you and I, we were born to die
 a. Koesto út it boek opmeitsje út watfoar liet dizze tekst komt? Sa net, sykje it op.
  Born to Die fan Lana del Rey
 b. Watfoar rollen hat dit liet oant no ta yn it boek? Meardere antwurden binne goed.
   Nanne en Timo wolle it fan ‘e middei tegearre spylje op gitaar en piano.
   It is de simmerhit fan dat jier. 
   Glenn fynt it ek in leuk nûmer.
   It komt foar yn in film dy’t Nanne en Timo krekt sjoen hawwe.
   It is it lêste ûnderwerp dêr’t se mei Timo oer praat hat.  
   It is it earste nûmer dat Nanne op Spotify heart neidat se ôfskied naam hat fan Timo. 
   Nanne en Timo hawwe nei in konsert fan de sjongeres fan it nûmer west.
   Nanne en Timo hâlde beide fan de muzyk fan Lana del Rey. 
 c.  Yn dit boek komt in soad ‘yntertekstualiteit’ foar. Dat binne ferwizingen nei oare 

keunstuteringen, lykas muzyk, literatuer of skilderijen. Soms snapt de lêzer dy 
ferwizingen wol, mar soms lêst hy/sy der ek oan foarby. 

   Eigen antwurd, letter sil blike dat it in warskôging is foar wat der fierderop yn it boek barre sil: 
Timo stjert. Dit wie dus de lêste kear dat Nanne en Timo inoar sjoen hawwe.

6. De plysjeminsken fertelle wat der presys bard is.  
 a. Hoe is Timo stoarn? 
    Troch in ûngelok mei in frachtwein. Hy fytste mei syn mobyl yn ’e hân, fytste de dyk op 

wylst de frachtwein krekt oan it ynheljen wie. Dy koe him net mear ûntwike. Timo hat neat 
meikrigen fan it ûngelok, hy is yn ien klap stoarn.

 b. Wat tinkst dat Timo oan it dwaan wie op syn mobyl? 
   Eigen antwurd, alles is goed. Bygelyks: op Instagram of troch syn spyllist oan it skrollen op syk 

nei in bepaald nûmer.
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