Boekbesprekingtips

Verboden voor ons van Maren Stoffels
DE VOORBEREIDING
Je hebt het boek Verboden voor ons gekozen voor
je boekbespreking. Lees het goed en bekijk de
algemene tips voor een boekbespreking op
www.leopold.nl/boekbespreking. Hier zijn wat
tips, speciaal voor de bespreking van dit boek.
DE SAMENVATTING
Hier is een lijstje punten dat je kan helpen bij
het maken van een samenvatting van het boek.
Het gaat vooral over de tegenstelling tussen de
jongeren uit Noord en die uit Zuid, twee delen
van een stad. Weet je welke stad dat is?
- Schrijf zoveel mogelijk dingen op waaraan je
jongeren uit Zuid kunt herkennen, en daarna
zoveel mogelijk waaraan je die uit Noord kunt
herkennen.
- Maak een lijstje van de jongeren die bij Noord
horen, en die bij Zuid horen.
- Tirza is de hoofdpersoon van dit boek. Maak een
beschrijving van haar.
- Waar woont ze?
- Hoe oud is ze?
- Uit wat voor gezin komt ze?
- Wie zijn haar vrienden?
- Wat is haar hobby?
- Komt ze uit Noord of uit Zuid?
- Tirza raakt bevriend met Toine. Maak ook een
beschrijving van hem. En gebruik daarbij het
lijstje hierboven. Weet je vanaf het begin alles
van Toine, of kom je er geleidelijk achter.

- Het boek gaat over een conflict tussen Noord en
Zuid. Hoe raakt Tirza daarbij betrokken? Wat is
haar rol daarin? Vanaf welk moment verandert
dat?
Kun je bedenken wat Maren Stoffels met dit boek
wil zeggen? Kijk hiervoor naar het citaat van Tirza
op de eerste bladzij van het boek.
WAT LEES JE VOOR?
Je kunt bij dit boek verschillende voorleesfragmenten kiezen.
• Met het volgende fragment kun je Tirza
voorstellen aan de klas. Het conflict tussen
Noord en Zuid wordt zo ook aangekondigd.
P. 9 ‘Ik kijk om me heen.’ t/m. p. 10 ‘Samen
scheuren ze de straat uit.’
Je moet hiervoor het volgende uitleggen: Tirza
is in Noord, en haar fiets is vastgezet door een
andere fiets aan een lantaarnpaal. Ze is bang
dat Caro het heeft gedaan, een meisje uit Noord
dat al vanaf het begin van de brugklas een
hekel aan haar had.
• Met het volgende fragment kun je laten zien hoe
Noord zich in het begin ten opzichte van Zuid
gedraagt. P. 31 ‘De film draait om een vreselijk
verhaal.’ t/m p. 33 ‘Noord heeft geen idee wie
ze tegenover zich hebben.’
• In het volgende fragment verandert de houding
van Tirza ten opzichte van Toine. P. 74 ‘De
diepte doet me duizelen’ t/m p. 75 ‘En dan kus
ik hem. Zomaar.’ Dit moet je eerst vertellen om
het fragment in te leiden: Tirza redt Toine in
de bioscoop van haar vrienden van Zuid en ze
duwt hem in een hok. Vanuit het hok zoeken ze
een andere uitweg en ze komen boven de zaal
terecht.
TIPS VOOR BIJ DE BOEKBESPREKING
ZELF
Schrijf Noord en Zuid op het bord, en schrijf
daaronder welke personen bij Noord horen en
welke bij Zuid. Dat maakt je verhaal voor je
klasgenoten beter te begrijpen.
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Verboden voor ons van Maren Stoffels
OVER DE SCHRIJFSTER
Maren Stoffels schreef haar eerste boek al op haar
zeventiende, en het was meteen een succes. Voor
haar eerste boek Dreadlocks &Lippenstift kreeg
ze de Hotze de Roosprijs 2007. Sindsdien heeft ze
al meer dan tien boeken geschreven.
Op www.leesplein.nl en haar eigen website
www.marenstoffels.nl lees je meer over haar en
haar boeken. En je kunt haar volgen op Facebook,
Hyves en Twitter!
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