
Mijn neef draagt make-up

Wat zegt de tekst?
- titel
- belangrijkste boodschap
- begin/midden/eind

De diepere betekenis van de tekst
- bedoeling van de schrijver
- afleidingen: nuances, argumenten, details
- meningen, argumenten en verbanden met
andere teksten

Sessie 1
Doel: Ik kan aangeven wie de belangrijkste personen in
het gedicht zijn.

Hoe wordt het in de tekst gezegd?
- belangrijkste details
- woordenschat en tekststructuur

Close Reading is dieper graven in de tekst

Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3

verhalende tekst informatieve tekst

-----------------------------------------------

---------------------------------------------------
Tekstgerichte vragen Antwoorden
en welke werkvormen zet je in? en waar vind je het bewijs in de tekst?

Over wie gaat dit gedicht? Noem twee
personen. 

Waarom heeft de auteur het gedicht
deze titel gegeven?

Over een moeder en over een neef

De kern van het gedicht gaat over de
neef die make-up draagt. (De schrijver
wil ons hierover na laten denken).

Zoek je een teamscholing, een training specifiek voor een van de bouwen, of een verdiepingsslag in Close Reading? Wil je de opleiding tot Specialist Close Reading
volgen? Ik help je graag! esther@onderwijswereld-po.nl



Sessie 2
Doel: Ik kan uitleggen welke tekst bij welke persoon hoort. 
Ik weet vanuit welk perspectief het gedicht geschreven is

-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------
Tekstgerichte vragen Antwoorden
en welke werkvormen zet je in? en waar vind je het bewijs in de tekst?

Woordenschat: check goed of de uitleg van moeilijke woorden uit de tekst te herleiden is.
Niet?, Geef dan een extra bron/werkvorm hiervoor aan.

Zoek je een teamscholing, een training specifiek voor een van de bouwen, of een verdiepingsslag in Close Reading? Wil je de opleiding tot Specialist Close Reading
volgen? Ik help je graag! esther@onderwijswereld-po.nl

Wie is de verteller van het gedicht? En
waaraan kunnen we dat zien?

Wat weten we over deze persoon?

“Dat is toch geen gezicht” en “Wat een
mooi gezicht”: waarom zou de schrijver
deze woorden gekozen hebben?

Wie spreekt de eerste langere alinea
uit? En waaraan kunnen we dat zien?

Wie spreekt de tweede alinea uit? En
waaraan kunnen we dat zien?

De ik-persoon. Hij heeft het over mijn
moeder en mijn neef. Hij is de verteller
(of zij).
Hij is de zoon van de moeder en de neef
van de jongen die make-up draagt.

Er wordt veel geschreven over make-
up, deze make-up gebruik je op je
gezicht (muv de nagellak dan).

Moeder: ze spreekt over de jongen, in
de eerste regel kunnen we zien dat dat
de neef is.
De neef; de zin begint met "dag tante".



Sessie 3 Doel: Ik kan mijn mening verwoorden over het dragen 
van make-up (los van wie de make-up draagt).

-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------
Tekstgerichte vragen Antwoorden
en welke werkvormen zet je in? en waar vind je het bewijs in de tekst?

---------------------------------------------------
Eindverwerking wanneer de leerlingen een eindproduct ontwerpen, kun je dat hier beschrijven

Zoek je een teamscholing, een training specifiek voor een van de bouwen, of een verdiepingsslag in Close Reading? Wil je de opleiding tot Specialist Close Reading
volgen? Ik help je graag! esther@onderwijswereld-po.nl

De eerste langere alinea begint met ‘Dag
tante’. Zou de neef tante hebben horen
spreken? Was hij al in dezelfde ruimte?

Hoe zou dit voelen voor hem?
Wat vind je van de manier waarop neef
reageert? (Niet aanvallen, maar naast tante
gaan staan en haar vertroetelen met make-
up).
Er is een omkeerpunt in het gedicht. Waar
vind dat plaats?
Waar zien we de omkeer in tantes mening over
neef?
TUSSENDOOR: Speel het gedicht uit, gebruik
hierbij verschillende perspectieven: tante
fluistert/ neef luistert aan de deur en
reageert relaxed
tante praat op een roddelende, bozige
toon/neef reageert boos/sarcastisch
Bedenk zelf een perspectief

Welk perspectief brengt welk gevoel mee voor
neef en voor tante? Vul het schema in.

Beantwoord daarna de laatste vraag op het
antwoordenblad.

Wanneer je iemand begroet, zie je elkaar op
dat moment pas. Neef begint echter ook
meteen over de make-up, de verwachting is
dus dat hij tante gehoord heeft, maar niet in
dezelfde ruimte was.
Eigen invulling.
Eigen invulling.

Op het moment dat neef binnenkomt en tante
opmaakt.
In de laatste zin: “Mijn moeder vindt mijn neef
te gek”.



Sessie 3 - bijlage

------------------------------------------------

---------------------------------------------------Perspectief tante Emoties van beiden

Zoek je een teamscholing, een training specifiek voor een van de bouwen, of een verdiepingsslag in Close Reading? Wil je de opleiding tot Specialist Close Reading
volgen? Ik help je graag! esther@onderwijswereld-po.nl

Tante fluistert

Tante praat op een
roddelende, bozige toon

Eigen idee 1:

Eigen idee 2:

Perspectief neef

------------------------------------------------

Neef luistert aan de deur 

Neef reageert
boos/sarcastisch

Eigen idee 1:

Eigen idee 2:

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Eigen mening: hoe kijk jij aan tegen mensen die make-up dragen? Je mag onderscheid maken in
man/vrouw, maar dit hoeft niet. Leg je antwoord hieronder uit. Bespreek daarna in tweetallen en
vervolgens klassikaal.

---------------------------------------------------


