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Kolofon

Opdrachten by it boek Kening fan de cross fan Freddie Scheltema.

Utjefte: Cedin
Gearstalling: Anna Marije Bloem en Marrit de Schiffart 
Opmaak: Peter de Boer, FryslânMedia
Omslach en yllustraasjes: Monique Vogelsang, Vogelsang Grafisch Ontwerp
Filmkes: StudioSmids – Cinemakkers (Wybo Smids, Jacob Fokkens en Fimke van der Haring)  

Dizze lesbrief is skreaun yn it ramt fan LêsNo. LêsNo is in lêsbefoarderingsprojekt foar jongerein yn 
de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. It projekt is op inisjatyf fan it Platfoarm Lêsbefoardering Frysk 
ta stân kommen en is yn 2023 in gearwurking fan Afûk, Cedin, Utjouwerij Elikser, Fers en Stichting 
Lezen. It is mei mooglik makke troch stipe fan de provinsje Fryslân. Dizze lesbrief is ek te finen yn de 
digitale learomjouwing Searje 36 en op www.lesno.frl.

Oer in freonegroep fan 4...

 ‘...ús moaiboy.  
  Hy kin alles...  
autocross,  
 fuotbal, famkes 
fersiere…’ 

‘Yoooo, doku in  
the making hjirre: 
De autocross yn 
Makkum komt  
deroan! Starring:’ 

‘hy hat gouden  
hantsjes... en de fêste 
monteur fan Isa.’

...dêr hawwe wy... 

‘ik wol graach filmer slash 
regisseur wurde.’
 
             Letteeerrrrr….!

...en ik bin Frank:

...Sven:

‘...aka Isa. wat in  
stoere chick!’

...dan Geart:

 ...Isabel!

Scan my 
foar filmkes

Hoi!

Wat leuk datsto meidochst oan LêsNo! Yn dit projekt stiet it ferhaal fan 
de fjouwer freonen Isabel, Sven, Geart en Frank sintraal. Hjirneist stelle se 
harsels foar. It projekt bestiet út: 

• Boek Kening fan de cross.
•  Filmkes. Yn it boek fynst 7 cartoons. Dêryn sit in qr-koade. Ast dy 

scanst, kinst it filmke sjen dat by it haadstik heart. 
• Opdrachteboek. Hjiryn steane opdrachten by it boek en de filmkes.
•  Audiomeilêsferzje. Dêrmei kinst it boek tagelyk lêze en belústerje. 

Fynst ‘m op www.lesno.frl.

http://www.lesno.frl
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SjochNo it yntrofilmke oan 
it begjin fan it boek 

4

SjochNo it filmke út H.1

1.	 Yn it filmke stelle de haadpersonaazjes harren foar. Wa liket dy it leukste personaazje ta? Wêrom?

2.	 	Troch it yntroduksjefilmke hast de personaazjes út dit boek in bytsje kennen leard. Betink twa wurden dy’t wat oer it 
personaazje sizze. Sven is al foar dy ynfolle. 

 Sven moaiboy  suksesfol

 Isa

 Geart

 Frank

3.	 Besjoch de cover fan it boek. Wêr tinkst dat it boek oer gean sil? Wêrom tinkst dat?

LêsNo H.1

4. Foarmje in groepke en 
 besprek  de folgjende 
 fragen:

5.	 Kwis	
	 Watfoar	lêzer	bisto?
 Watfoar type lêzer bisto? Doch de kwis en ûntdek it! Kies hieltyd it antwurd dat it bêste by dy past. 

	 1.	 Hoefolle boeken lêsto? 
	 	 A		 Lêze? Dêr hâld ik echt net fan! In pear boeken yn myn hiele libben is al hiel wat. 
	 	 B		 Ja, ik fyn lêze hearlik! Ik bin in echte letterfretter en tink dat ik wol twa boeken yn ‘e moanne lês. 
	 	 C		 Ik lês sa no en dan in boek, mar ik fyn sporte, searjes sjen, game of oare hobby’s ek leuk.
 
	 2.	 Wêr lêsto it leafst?  
	 	 A		 Ik lês it leafst op bêd. Ik fal ek gauris yn sliep ûnder it lêzen.
	 	 B		 Ik ha thús in hiel smûk lêsplakje, moai en gesellich. Dêr sit ik graach mei in boek.  
	 	 C		 Ik lês eins allinne foar skoalle. It makket my net út wêr, as it mar sa gau mooglik foarby is. 

	 3.	 Mei wa lêsto it leafst? 
	 	 A		 Mei wa? Wat is dat no foar fraach? Ik lês graach allinne. Ik bin yn myn eigen wrâld as ik lês.
	 	 B		 It alderleafst lit ik my foarlêze. Mei myn foarlêzer dus.   
	 	 C		 Ik lês graach itselde boek as myn freon(dinne) of famyljelid. Kinne wy it der moai oer ha. 

‘Twa fijne pretsigaretten. 
‘Puer natuer,’ kraait Frank.

op en neist de crossbaan.....

Achter  
de draaimûne,  
hie er har samar  
in tút jûn. Sy hie 
gjin beswier makke.

knap... 
petsje ôf!

wat in faam!

Heit sjocht  
net sa bliid...
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De skriuwer omskriuwt 

in dúdlik byld
 fan watfoar 

jonges Frank
 en Geart 

binne. Past d
at byld by 

dyn twa wur
den fan 

opdracht 2? 
Wêrom wol 

of net? Net?
 Betink noch

 

in wurd by o
pdracht 2 

foar Frank en
 Geart.

?

Geart en Frank hawwe 
moai de balen fan 

heiten. Wêr bale se fan, 
tinke jim?

?

Minne Baas, de heit fan Sven, is nochal koart foar de kop tsjin syn soan. Wat soe dêr de reden fan wêze kinne?

?

Hasto wolris meimakke 

dat heiten of
 memmen 

druk lizze op
 harren 

bern? Neam
 in foarbyld 

of betink der
 ien. 

?

Erfaarsto wolris druk 
fan dyn eigen

 âlders/fersoargers? 
Wannear? 

Wat fynst dêrfan?

?



Lêsportret	fan:

Sa  lês  ik
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6.	 Lêsportret
  Meitsje dyn eigen lêsportret. Kies 5 grienkleurige stikjes tekst út ‘e kwis dy’t it bêste by dy passe. Skriuw dy by de pylkjes en 

kreëarje dyn eigen lêsportret! Ast alles ynfolle hast, fergelikest mei dyn groepke fan opdracht 4. Watfoar type lêzers binne 
jim?
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4.	 Hoe lang lêsto yn 1 sessy?
	 A		 	Ik ha ferskillende lêstiden. Soms in healoere, mar soms heakje ik al nei 5 minuten ôf. Mar krekt wêr’t ik sin oan ha 

of hoefolle tiid ik ha.  
	 B		 Alle frije tiid dy’t ik ha giet op oan lêzen! Dat kin tsien minuten wêze, mar it moaiste is as ik in hiele snein lêze kin.
	 C  Ik lês hiel koart (en it leafst net). 

5.	 Do moatst ferplicht foar skoalle in boek lêze, wat dochst? 
	 A   Ik lês in resinsje op ynternet en doch op skoalle krekt as ha’k it boek lêzen. 
	 B		 	Ik lês it boek foar de helte en kom der dan achter dat ik net genôch tiid ha. Dan lês ik allinne de ein noch even 

gau. 
	 C  Ik lês it boek mei wille.  

6.	 Fan watfoar boeken hâldsto?
	 A		 	Ik lês in soad ferskillende sjenres. Ik fyn it ek leuk om boeken fan ûnbekende skriuwers út te probearjen.  
	 B   Stripboeken of tydskriften binne noch wol leuk. Dy lêze lekker flot en sjogge der ek noch moai út. 
	 C		 	Ik ha in pear sjenres/auteurs dêr’t ik fan hâld en dêr bliuw ik by. Never change a winning team!

7.	 Hoe kiesto in boek?
	 A   Ik fyn it handich as ik al in film of searje oer it boek sjoen ha. Dat lêst makliker. 
	 B   Ik kin tiden yn ’e byb of boekhannel omstrune, hearlik al dy boeken! Kieze is lestich; leafst lies ik se allegearre. 
	 C   Ik kies faak op basis fan tips. Boeketips fan freonen of fia TikTok bygelyks. 

8.	 Wat brûksto as boekelizzer? 
	 A		 Duh, in boekelizzer fansels. Ik ha hiele moaie!
	 B		 In ezelsear!
	 C		 Myn holle? Ik fal al yn sliep as ik oan lêzen tink. 

0 punten: 1A, 2C, 3B, 4C, 5A, 6B, 7A, 8C
1 punt: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B, 6C, 7C, 8B,
2 punten: 1B, 2B, 3A, 4B, 5C, 6A, 7B, 8A

0-6 punten? Sporadyske lêzer
Lêzen is net dyn ding. Ast lêst, dan is it 
omdat it moat foar skoalle. Do dochst 
leaver oare dingen. En dat is okee, al kin 
lêzen dy ek in soad bringe. Hiel soms lêst 
noch wolris in boek, mar dan moat it dy 
fuort pakke, oars kapst der direkt wer mei.  

7-12 punten? De sa-no-en-dan-lêzer
Do lêst bêst wol graach, ast der tiid foar 
hast. Mar do hast ek in soad oare hobby’s. 
Asto in boek út hast, kin it wol in skoftke 
duorje foardatst oan in nijen begjinst. Do 
kiest boeken dêr’tst wis (zeker) fan bist 
datst se leuk fynst.  

13-18 punten? 100% Boekefretter
Do lêst boeken as is it sûkelade! Mathilda 
en Hermelien Griffel soene dyn bêste 
freondinenn wêze kinne. Jim soene 
oeren prate kinne oer boeken. Boeketips 
útwikselje is ien fan dyn favo aktiviteiten. 
Do lêst ek in protte ferskillende boeken, 
bist nijsgjirrich nei ûnbekende titels en 
skriuwers. Al dyn frije tiid giet hast op oan 
lêzen, lêze is in hobby foar dy!

Do witst no watfoar type lêzer ast bist. Ut 
ûndersyk docht bliken dat minsken it meast 
motivearre binne om te lêzen as se it op har 
eigen manier dwaan meie. Lês Kening fan ‘e 
cross dus op dyn manier! 



9

LêsNo H.2

8

1.	 	Sven en Isa binne in stel. Yn dit haadstik komst mear oer harren oerienkomsten en ferskillen te witten. Kies en folje oan (tink 
derom, soms kinne beide goed wêze):

	 Thússituaasje	âlders   
 Oerienkomst/ferskil,  want...  

	 Passy
 Oerienkomst/ferskil,  want... 

	 Uterlik
 Oerienkomst/ferskil,  want... 

2.	 	Oan ’e ein fan dit haadstik giet it flink mis tusken Sven en Isa. Wat is it ferskil yn wat Sven wol en wat Isabel wol? 

SjochNo it filmke út H.2

3.	  No hast de reaksje fan Isabel op it foarfal besjen kinnen. Is der allinnich mar in ferskil tusken Sven en Isa? Of kinst ek noch 
in oerienkomst ûntdekke?

  

4.	  De freonegroep hat ien grutte passy en dat is de autocross. Se fine net allinne de cross leuk, mar de hiele hiele kultuer dy’t 
der by heart. Dus ek de sloperij, it sleuteljen, it omstrunen, de feesten. Se stekke in soad tiid, jild en passy yn de cross. 

 a. Hasto ek in passy dêr’tst it leafst al dyn tiid en enerzjy yn stekst?
 

 b. Wat liket dy it moaist oan de autocross? Wêrom?
 

 c.  Gaspedaal, stjoer, achterbân, motorblok... Dizze autoûnderdielen komme foar yn haadstik 1 en 2. Tekenje op de 
folgjende side in stockcar of crossauto en set de goede wurden by de ferskillende ûnderdielen. Meist de wurden 
hjirboppe brûke, mar betink ek sels wurden. 

Frankie ‘vega’ en syn telefoan...

‘Tsjoch!’ ropt de 
bouploech en op ’e 
achtergrûn sjongt  
De Hûnekop ‘Moai 
Smoar!’

‘Nee, Sven. Dit wol ik net,’ 
seit Isa.

Frank is noch 
altyd oan it 
filmjen.

By de feesttinte: ‘Jou se in bierke...’

makket in doku



1110

5.	 Grej of the day (ding fan de dei): ‘Wêrom is in stockcar de formule 1 ûnder de autocross?’
 

LêsNo H.3
SjochNo it filmke út H.3

1.	 Grinzen	stelle	
  Foarmje in groepke. Hjirûnder stean 5 situaasjes dy’t te krijen hawwe mei 

grinsoerskriedend	gedrach. De earste twa komme út it boek. Lês hieltyd in situaasje 
foar yn dyn groepke en bepraat dêrnei de fragen.

	 	Tips	foar	in	goeie	diskusje:
 1.	 Lit elkoar útprate (fragen stelle mei fansels wol).
 2.	 Elkenien mei syn eigen miening jaan. Toan respekt foar in oare miening.
 3.  Lis dúdlik út wat dyn antwurd is, kom mei arguminten en ûnderbou dyn miening.
 4.  Elk mei syn eigen memmetaal prate. Ast elkoar net begrypst, joust dat oan.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG: 
Er is sprake van grensoverschrijdend 
gedrag wanneer een persoon niet 
(vrijwillig) instemt met uitingen of 
gedragingen die een ander richting 
hem/haar doet.

•	
DIT	IS	MYN	GRINS

Isa en Sven binne
 in steltsje. As Sve

n op in jûn 

mei Isa stiet te tútsj
en, krijt er it wat t

e heech yn 

’e bol en begjint Is
a oeral oan te reit

sjen. Hy hat 

net iens yn ’e gate
n hoe’t Isa dit fyn

t. Ek al jout 

Isa in pear kear o
an dat se it net w

ol, Sven giet 

troch. Hy hat in b
ierke op en dat m

akket him oars 

as oars. As hy ech
t oer har grins gie

t en har nee’s 

negearret, jout Isa
 him in klap yn syn ge

sicht. 

Sven skrikt ‘m wyld. Hy wie sa ‘in the moment’ 

dat er him hielendal net rea
lisearre dat er te f

ier 

gie. Isa draaft lilk 
fuort en lit Sven a

chter. Sven kin 

himsels wol foar de kop slaa
n. 

1. Wat is Isa har grins
? 

2. Wat is Sven syn grin
s?

3.  Begrypsto dat
 Sven syn grins o

ars is as Isa 

har grins? Wêrom?

4.  Wêrom soe dit in foarbyl
d fan 

grinsoerskriedend
 gedrach wêze?

5.  Wat is neffens dy de
 grins yn dizze sit

uaasje? 

Meitsje de sin ôf

  Sven hie .................
............... ophâlde m

oatten..., 

 want .........................
.....................................

..............

Set yn elk gefal 8 Fryske wurden by 
dyn yllustraasje. Brûk www.frysker.nl 
foar de goede stavering.

Tekening

de dei fan it kampioenskip...

‘Ik bin hjir klear mei. Ik gean,  
krekt as mem in pear jier lyn!’

‘Do moatst my net  
sûnder te freegjen filmje.’ 

Isa is woest... 

‘Is ús fegetariër  
al wekker?’

‘Ik soe it weintsje fan  
Max Verstappen sels  
oppimpe kinne.’

By de 
stockcar
fan isa:  

Geart is tevreden:

•	
SOCIAL	MEDIAAs Isa har switterige crossklean út docht, stiet se 

eefkes yn har string en beha. Frankie stiet op dat 
momint te filmjen. No is Isa by har eigen maten 
net sa preuts, mar dat Frankie it dêrnei op TikTok 
set, dat giet har echt te fier. Se wurdt hiel lilk op 
Frank en dy skrikt dêr fan. Hy hie gjin idee dat 
er wat ferkeards die. Simmers rint Isa ommers 
ek yn har bikiny mei seksy broekje op it strân fan Makkum. Elk kin har dan ek sjen, wat is dan 
presys it ferskil? Hy fynt dat se wol hiel heftich 
reagearret en is fan ’e kaart.

1. Wat is Isa har grins?2. Wat is Frankie syn grins?3. Hoe jout Isa achterôf har grins oan?4. Wat fynt Frankie dêrfan?5.  Wat fine jim? Regearret Isa oerdrean of terjochte?
  Wy fine dat Isa oerdreaun/terjochte reagearret, want...



1312

•	
WAT	IS	PRIVEE	EN	WAT	WOLST	DIELE?

Elin har âlders geane út elkoar. Yn it doarp wurdt 
sein dat Elin har mem fereale (verliefd) wurden is 
op in oare man. Elin sjocht der ferskriklik tsjinoan 
om nei skoalle ta. Se hat it der al sa dreech mei en 
elk fynt der wat fan. En ja hear, op skoalle sjocht 
elk har oan en se fernimt oan har freonen dat se 
net witte wat se sizze moatte. Guon gean har út ‘e 
wei. Twa oare freondinnen wolle just álles witte, 
as is it in hotte roddel en giet it net oer hár âlders, 
mar oer Love Island of sa. Se freegje har fan alles, 
wylst se hielendal net wit oft se der wol oer fertelle 
wol. Jakkes, se fielt har hielendal net op har gemak 
en wol it leafst nei hûs mei de kop ûnder it kessen. 
Koe elkenien mar gewoan dwaan! 

1.  Is it hjir dúdlik wat Elin har grins is? Wêrom 
wol of net?

2.  Wat fynsto: Gean de freondinnen dy’t alles 
witte wolle te fier? Wêrom wol of net?

3.  Wat fynst fan de freondinnen dy’t Elin út ’e 
wei gean?

4.  Wat soest Elin advisearje? Hoe kin se har 
grinzen oanjaan? As ik Elin wêze soe, soe ik...

•	
SELDE	SPORTENBart is ferhuze en giet no nei skoalle yn syn nije 

wenplak. Alle jonges yn Bart syn klasse sitte yn itselde 
fuotbalalvetal en yn ’e pauzes en ûnder de lessen giet 
it nerges oars oer. De jongens wolle Bart graach yn 
harren team hawwe en seure ‘m de earen fan ’e kop, 
mar de wierheid is dat Bart gjin sek oan fuotbal fynt. 
Dat doart er fansels net te sizzen, hy fynt de jonges út 
syn klasse fierder supertoffe gasten en is ek tankber 
dat er sa yn ’e groep opnommen wurdt. Moat er út 
respekt dochs op fuotbal gean? As it oan him leit soe 
er it leafst op tennis gean. Dat hat er yn syn foarige 
wenplak fanatyk dien en ek hjir is in tennisklup. Ek al sei 
ien fan syn maten lêsten doe’t se lâns de klup fytsten 
‘dat tennis foar âlde lullen is en dat dêr allinnich mar 
bejaarden sporte.’ 

1.  Grinsoerskriedend gedrach is net altyd dúdlik. 
Fynsto Bart syn situaasje grinsoerskriedend of 
is it mear groepsdruk? Of beide miskien? 

2.  It kin soms ek sa wêze datst, om in oar te 
pleasen of om net bûten de groep te fallen, dyn 
eigen grinzen ferjitst of ferleist. Wat is Bart syn 
grins, as er earlik is nei himsels?3.  Wêrom tinkt Bart der oer nei om syn grins te 
ferlizzen? 

4. Wat soest him advisearje? 

•	
DE	EKSINTRIKEL

ING

Jenne is krekt as F
rankie Vega de eks

intrikeling op 

skoalle. Hy is hiel m
uzikaal: Jenne spil

et elektryske 

gitaar en treedt re
gelmjittich op mei in band. 

Jenne hat echt in e
igen look. Hy draa

cht graach in 

strakke skinny mei in pear kleurde p
untskuon, in 

colbertjaske, kettin
gen en in aaisikers

pet. Jonges 

fan skoalle hawwe gauris de gek mei him. Se 

skuorre him de pet fan syn hol
le en rosse op syn

 

kapsel om. Jenne liket ‘m der net in soad fa
n oan 

te lûken. Op Paars
e Maandag fertelt er s

els yn ‘e 

klasse hiel frij dat e
r noch net wit oft er op jonges 

of famkes falt. Hy falt op 
persoanlikheid en 

net op 

gender. Dat is nij f
oer foar de jonges

. Jenne krijt no 

fan alles om ’e holle slingere: fe
rfelende bynammen 

en domme grappen. Jenne h
ellet de skouders o

p 

en libbet syn libbe
n. As wol er sizze: ‘Ach, se

 witte 

net better.’ 

1.  Wat fynsto fan Jenn
e?

2. Wat is Jenne syn gr
ins?

3. Wat is de grins fan 
de jonges op skoa

lle?

4.  Wat soe dyn grins w
êze asto Jenne wiest? 

5.  It liket oft de pest
erijen fan de jong

es Jenne 

neat dogge. Is da
t echt sa, tinkst? W

êrom wol 

of net? 

Hasto te krijen hân mei 
grinsoerskriedend gedrach en hast 
dêr bot lêst fan? Freegje om help! 
Gean nei dyn mentor/dosint of sjoch 
op www.fier.nl.

LêsNo H.4
SjochNo it filmke út H.4

1.	 	Yn it filmke seit Isabel: ‘Ik fiel my soms wolris in bytsje de Anna Maria van Schurman fan dizze tiid.’ 
 Witsto wa’t Anna Maria van Schurman wie? Lês it artikel en kom mear oer har te witten.  

Anna Maria wie in frou dy’t alles koe. Se prate mar leafst fjirtjin talen. Wêrûnder Latyn, Gryksk, Syrysk, Arabysk en Etiopysk. Anna Maria wie ek kreätyf. Se skildere portretten en skreau gedichten. Yn 1636 wie se de earste frou yn Nederlân en miskien wol hiel Europa dy’t nei de universiteit mocht. Yn Utrecht. Jonges sieten yn de banken, mar Anna Maria folge de lessen achter in gerdyn. As frou mocht se net tefolle opfalle... 

Op de universiteit learde se godstsjinst, filosofy en medisinen. Thús wie se ek mei it leauwen (geloof) dwaande. Se wie in famke dat in soad neitocht oer it libben. Dêroer skreau se brieven mei bekende wittenskippers, lykas de Nederlânske dichters Jacob Cats en Constantijn Huygens. Nammen dy’t dy miskien wol hielendal neat sizze, mar yn dy tiid wiene dy manlju hiel belangryk. Ek korrespondearre Anna Maria mei de ferneamde Frânske 

filosoof René Descartes. Se stride derfoar dat ek oare famkes nei de universiteit mochten. Yn Europa en fier dêrbûten praten gelearden oer Anna Maria, dy’t op safolle terreinen útblonk. 

Se wie ek in moaie frou. Dochs is se noait troud. Se hie har heit yn Frjentsjer op syn stjerbêd beloofd om allinnich te bliuwen. As mem soe der fan it learen neat mear terjochte komme. En dat fûn har heit skande. 
Anna Maria hâlde fan learen, mar it leauwen wie it alderbelangrykste foar har. De lêste tsien jier fan har libben slute se har oan by in sekte fan de Labadisten. Se ferhuze nei it Fryske doarp Wiuwert, dêr’t se oant har dea dwaande wie mei bibelstúdzje. 

Mear witte oer dizze bysûndere frou? Bring in besite oan Museum Martena yn Frjentsjer, 
dêr’t Anna Maria froeger wenne. Yn dat museum fertelt in tentoanstelling mear oer har. 

Wa 
wie
dat?

Anna Maria 
van Schurman

Libbe :  1607-1678

Berop :   skriuwster en 

keunstner

Opfallend :   earste frou op de
 

universiteit 

Wenne :   ûnder oaren yn 

Frjentsjer en 

  Wiuwert

Anna	Maria	van	Schurman:	frou	fan	de	wrâld?
Grutte kâns dat de famkes yn dyn klasse nei de middelbere skoalle fierder leare. Yn de 17de iuw gie dat oars. Famkes trouden en waarden mem. Anna Maria van Schurman gie yn dy tiid nei de universiteit en dat wie hiel bysûnder. 
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Flak foar de wedstriid...

Seach se dêr har mem?  
Dy komt oars noait nei de  
baan. Har mem fynt autocross  
net echt in sport foar in famke.

‘Boks? Stel dy net 
oan. Kom hjir.’  
Se pakt Geart beet 
en tutet him.

hy is der fokking klear foar!

Tuk ride Isa...

...Frijwilligers mei  
brânblussers binne 
rap by de stockcar.  

Sven is hielendal zen:

...Se lizze nekke 
oan nekke.

4.	 	By it artikel stiet in ‘paspoart’ mei ynfo oer Anna Maria van Schurman. Do makkest ek 
sa’n paspoart. Net fan Anna Maria, mar fan in oar persoan. Kensto in roltrochbrekkend 
persoan? In sjonger, TikTokker, famyljelid of histoarysk persoan? Wêrom is dyjinge 
roltrochbrekkend? Folje it paspoart yn. 

Ik
bin...

Namme : ......................................................................................

Bertedatum : ......................................................................................

Roltrochbrekkend : ......................................................................................
omdat

  ......................................................................................

Nijsgjirrige weetsjes : ......................................................................................

  ......................................................................................

Tip! 
Presintearje dyn 

roltrochbrekkende persoan 
oan de klasse. 

2.  a.		 	Fan Anna Maria wurdt sein dat se roltrochbrekkend wie. Wêrom? Brûk yn dyn antwurd it wurd ‘roltrochbrekkend’. Sjoch op 
side 15 foar de definysje fan roltrochbrekkend gedrach.

 

  

	 b.    Diel it antwurd datst by a. hiest mei in klasgenoat. Hiene jim ûngefear itselde antwurd? 

  Ja/Nee, want

	 c.		 Wêrom fielt Isa har de Anna Maria van Schurman fan dizze tiid?

 

 

3.	 	Yn haadstik 4 steane ûndersteande fragminten: 
 •  Se soe legindarysk wurde. It earste famke dat kampioen wurde soe yn de junior stockcar klasse.
 •  Seach se dêr har mem? Dy komt oars noait nei de baan. Har mem fynt autocross net echt in sport foar in famke. Se wie der net 

op tsjin, mar bliid wie se ek net doe’t Isa har fertelde oer har nije hobby. Dochs hie se it mar tastien, al hie se it leafst sjoen dat 
Isa op streetdance of follybal gie. 

    Dizze fragminten geane ek oer roltrochbrekkend gedrach. Lis út wêrom. 

 

  

 

 

ROLDOORBREKEND GEDRAG: 
Wanneer iemand ander gedrag 
vertoont dan logischerwijs bij zijn rol 
past.

Roltrochbrekkend gedrach 
hat net altyd mei mannen en 
frouwen te krijen. In slachter dy’t 
fegetarysk fleis ferkeapet is ek 
roltrochbrekkend.  
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Meitsje hjir in skets fan jim ûntwerp of 
skriuw jim ideeën op.

Nei de wedstriid...

Se sjogge dat Isa 
fan it sirkwy  
droegen wurdt.

‘Ik wit net folle fan ’e sport, 
mar dit is falsk spul.’

Geart smyt fan lilkens  
syn cap op ’e grûn.

‘Do bist myn held. Frysk 
kampioen. Dit is de moai-
ste dei út myn libben.’

‘Jim stean 
hjir feest te 
fieren?’ 
freget Geart  
kalm. 

‘Dat is part of the game. 
Dit is autocross en gjin 
balletdûnsjen.’

Sven springt  
út ’e wein.

Minne docht ûnnoazel...

3.	 Klimaatkeunst
	 a.		 	Bepraat yn in groepke de antwurden by fraach 2. Watfoar ferskillende ‘klimaatynsichten’ hawwe jim opdien? 
   Kies no ien ynsicht út en ferbyldzje dy. Meitsje jim eigen klimaatkeunstwurk! Wat sille jim meitsje? In fette poster? 
  In byld? In skilderij? In 3D kreaasje? In tekening? In makette? In game/Minecraft-wrâld? In kleanstik? 

	 b.	 	Betink by jim keunstwurk in pakkende titel of in quote. It doel is dat jim skoalgenoaten en dosinten ynspirearje mei jim 
boadskip.

LêsNo H.5
SjochNo it filmke út H.5

1.	 	Chantal wurdt de Gretha Thunberg fan Makkum neamd. Se hat Frank oan it neitinken 
set. Wat is der by him feroare? Der binne meardere antwurden goed. 

 ○  Frank laadt syn telefoan op mei sinne-enerzjy.
 ○  Frank is fegetariër wurden wylst er slachterssoan is.
 ○  Frank wol net mear by de autocross belutsen wêze fanwege de útlitgassen. 
 ○  Frank besiket syn freonen klimaatbewuster te meitsjen.  
 ○  Frank stiet koarter ûnder de douche. 

2.	 	‘Sa hie ik der noch net earder oer neitocht.’ Dat tocht Frank faak nei de gesprekken 
mei Chantal. Hasto dat ek wolris? Miskien seachst in dokumintêre op Netflix of joech in 
YouTuber/TikTokker dy sa’n ‘bewustwurdingsmomint’ oer it klimaat? Skriuw minstens 1 
foarbyld op. 



De priisútrikker: 

‘In daverjend applaus foar de 
Frysk Kampioen: Sven Baas, 
fan Makkum!’

Hy jout de 
blommen oan 
Isa. Dy nimt  
se swijend  
oan.

Sven stiet op it poadium

‘Wat fliksto my no?’ raast er 
as er tsjinoer Sven stiet.

‘Ik fyn dat ik net earlik  
riden ha, dat spyt my.’ 

‘Do bist echt 
in pussy,’ 
seit Frank.  
No laitsje 
Geart en Isa 
ek.

Sven bied  
ekskuzes oan:

Op ’e knibbels...

1918

LêsNo H.6

1.	 Sven hâldt in speech neidat er de beker krijt. Wat fynsto fan dy speech? Watfoar gefoel ropt it by dy op? 

 Ik fyn de speech                                             omdat                                                                                                                                                                         

2.	 a.			 	Sven set syn fout rjocht. Hy sjocht himsels rjocht yn ’e spegel oan en fynt dat er ferkeard west hat. Hoe hawwe Frank 
en Geart him dêrby holpen? 

 b.		 Hasto sels wolris fout west? Kaamst der doe sels achter datst fout siest? Of hat ien dêrby holpen? 

 c.		 Hast ek wat dien om dat rjocht te setten?  

 d.			 	Y n de filmkes by it boek prate de haadpersoanen oer wat der bard is. Wat fynsto? Is it goed om sa no en dan werom te sjen? 

  ○  Ja. Dyn eigen gedrach beoardielje helpt dy fierder as persoan.
  ○  Nee. Weromsjen hat gjin sin, in persoan moat foarút.    

  Omdat

3.	 Yn haadstik 6 steane ûndersteande fragminten:
  •  Binne dat Sven syn wurden? Wurden dy’t as kûgels troch Minne syn siel knalle?
 • Dy wurden komme as in granaat binnen by Minne Baas. 

  De skriuwer omskriuwt Minne Baas syn gefoelens 2 kear troch in fergeliking te meitsjen mei sjitark (schiettuig). Wêrom soe 
de skriuwer dat dwaan? 

4.	  It boek einiget mei ‘Fuck de cross, forza de cross!’ Dat hat de skriuwer dien omdat de cross minne en moaie kanten hie. 
 Folje yn:

 Fuck de cross, omdat:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Forza de cross, omdat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SjochNo it filmke oan ‘e ein fan it boek

5.	 a.		 Hoe reagearret Sven op syn heit? Omskriuw syn reaksje yn 1 wurd.                                                                                                                     

	 b.		 Wêrom reagearret er sa, tinksto?                                                                                                                                                                                                                                  

	 c.		 Soe it goed komme tusken Sven en syn heit? Ik tink dat it wol/net goed komt tusken Sven en syn heit, omdat

Nei it lêzen
1.	 Wat fûnst fan it ferhaal? Wat hat dy it measte rekke of oan it tinken set? Wat fûnst moai, saai, stom, bysûnder?

2.	 Jou it boek in sifer.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.	 Soest oaren oanriede om it boek te lêzen? Wêrom wol of net?

4.	 Soest nei dit boek faker in Frysk boek lêze? Ja/Nee




