VF 08/3257 Vragen voor de website
WERKBLAD bij Lorelei van Tanja de Jonge

	Heeft de Simone problemen op school?


………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………


	Wat gebeurde er toen Simone een vriendin mee naar huis nam om samen huiswerk te maken?


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

…………………………………………………………………………………………………….


	Wie zijn tante Neeltje? En René van der Wee? 


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

……………………………………………………………………………………………………..


	Is Fransje een echte inbreekster? 


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

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………


	Waarom vindt Simone dat mama haar twee kinderen niet hetzelfde opvoedt?

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

……………………………………………………………………………………………………..


	Waarom is het voor Simone geen straf dat ze op school moet nablijven op dinsdag? 


…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….




	Wat doet Simone als ze spijbelt? Heeft dat spijbelen nog gevolgen? 


…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

	Wat gebeurde er tijdens het gesprek met de hulpverlener, Maurice?


……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

	Wat bedoelt Simone als ze zegt ‘Niemand kijkt naar mij’? Kun je haar begrijpen?


……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..


	 Waarom zegt Simone dat ze ‘de rots in de branding’ is? Klopt dat?

 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

	 Hoe zou jij het vinden om een zusje als Fransje te hebben? 


…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..












ANTWOORDEN van het WERKBLAD bij De nachtelijke bezoeker van Piet de Loof 

	Zij beweert dat ze zich verveelt en dat er verder niets aan de hand is. Ze wil er niet over praten. 


	Fransje, het kleine zusje van Simone, trapte een scène. Fransje is niet normaal en Simone vindt het vervelend om dat te moeten uitleggen. 


	Tante Neeltje is een zus van Simones oma, die de mensen neemt zoals ze zijn. Ze kan goed opschieten met Fransje en ook met René van der Wee, een vriend van Fransje.


	Fransje heeft van de buurman een doos vol oude sleutels gekregen. Die probeert ze geduldig uit op alle deuren en zo krijgt ze vaak deuren open… Zo kwam ze het huis van de buren binnen. 


	Als Fransje iets fout doet terwijl Simone op haar moest passen, krijgt alleen Simone op haar kop… Voor Fransje is er altijd een excuus.


	Op die dinsdagen kan ze rustig werken en nadenken, zonder dat ze gestoord wordt door het rare gedrag van haar zusje. 


	Simone trekt dan op met Evelien, een meisje dat een paar jaar ouder is. Of ze gaat naar tante Neeltje. Haar leraar dreigt ermee dat ze geschorst zal worden als het zo verder gaat, maar dat vindt ze niet erg. 


	Simone vertelt er verder niet veel over. Haar mama en papa sommen alle moeilijkheden op. Dan doet Simone alsof ze ook moet huilen. 


	Bij Simone thuis gaat (bijna) alle aandacht onvermijdelijk naar haar zusje Fransje, waar het moeilijk mee gaat. Dat houdt Simone op de duur niet vol.

Eigen inbreng. 

	 Omdat zij de grote, verantwoordelijke zus moet en wil zijn, die geen problemen heeft en alles aankan. Maar soms wordt het haar echt te veel…


	 Eigen inbreng. 


Wil je meer weten over hoe het is om te leven als broer of zus van een kind met een handicap of een ernstige ziekte? Kijk dan eens op www.brussen.be.




Kolet Janssen,  Vlaamse Filmpjes, 2009
VF 09/3258 Vragen voor de website
WERKBLAD bij De langste dag van Udaï van Roger Vanhoeck

	Waarom zit Yussif, de man van Samar, in de gevangenis? Waarom kan zij niet op bezoek gaan?


………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………


	Wie gaat er nu op bezoek? Mag dat wel?


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

…………………………………………………………………………………………………….


	Wat moet Udaï aan zijn papa zeggen? 


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

……………………………………………………………………………………………………..


	Speelde Yussif een grote rol als terrorist bij een aanslag?


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

………………………………………………………………………………………………………


	Wie ontmoet Udaï in het busje dat hem naar de gevangenis brengt?

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

……………………………………………………………………………………………………..


	Wat gebeurt er aan de grenscontrole? Wat vindt Udaï daarvan? 


…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….




	Hoe is het als Udaï zijn papa ziet? 


…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

	Hoe lang moet Yussif nog in de gevangenis zitten? Wat wil Udaï dan?


……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

	Wie neemt Udaï mee op de bus? Wat vindt Sabreen daarvan?


……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..


	 Wat gebeurt er met het poesje?

 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

	 Hoe voelt Udaï zich op het einde van de dag? Kun je dat begrijpen? 


…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..












ANTWOORDEN van het WERKBLAD bij De langste dag van Udaï van Roger Vanhoeck 

	Hij wordt ervan beschuldigd dat hij een terrorist is. Hij probeerde een Palestijnse vriend te bevrijden uit de cel. Daarom mag Samar hem niet gaan opzoeken.


	Udaï, de kleine zoon van Samar. Tussen vier en zestien jaar hebben jongeren geen pasje nodig om Israël binnen te mogen. Udaï is net vier. 


	Dat zijn mama van hem houdt, dat ze goed voor Udaï zorgt, dat hij geen verdriet moet hebben.


	Nee, hij was enkel de chauffeur. Daarvoor kreeg hij negen jaar gevangenisstraf. 


	Hij leert Sabreen kennen, een meisje van 12 dat op bezoek gaat bij haar papa die ook in de gevangenis zit. Zij wil hem helpen. 


	De soldaten doorzoeken de tas van Udaï en nemen een deel van zijn sigaretten af. Udaï is daar erg boos om, want de sigaretten zijn voor zijn papa. 


	Udaï herkent zijn papa niet. Hij vertelt wat hij van mama moet zeggen. Zijn papa is blij dat hij hem ziet. 


	Nog vijf jaar. Dan wil Udaï een zusje! Hij zal haar Sabreen noemen.


	Een poesje. Sabreen zegt dat ze met die poes nooit door de controle bij de grens zullen komen. 


	 Jihad, een jongen van bijna 16, probeert het te redden in een doos. Maar de soldaten denken dat het een bompakket is en schieten erop. Het poesje wordt doodgeschoten. 


	 Udaï is doodop omdat het een lange en zware dag was. Hij is ook verdrietig omdat zijn papa huilde en omdat het poesje dood is.

Eigen inbreng. 
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