Themales 2 ‘Afscheid’
In deze lesbrief vind je werkvormen om met de klas het thema afscheid te
bespreken. Deze lesbrief is opgedeeld in een filmfragment uit de voorstelling
Boys don’t cry, een vijftal filosofische vragen, een stellingenspel en een individuele
quiz. De lesbrief zal een lesuur in beslag nemen.

1. Filmfragment over afscheid uit de voorstelling Boys don’t cry.
https://www.youtube.com/watch?v=K8B-4j5n1jQ
2. Filosofische vragen:
- Zijn er mensen die jij heel erg mist?
- Hoeveel mensen van je vorige school spreek jij nog?
- Welke vriend zou je willen dat je nog contact mee had?
- Welke artiest mis jij?
- Waarom nemen mensen afscheid van elkaar?
3. Stellingenspel.
Zet de tafels en stoelen aan de kant en laat de groep een rij vormen in het
midden van het lokaal. Als een leerling het eens is met de stelling, dan doet
hij/zij een stap vooruit, is hij/zij het niet eens met de stelling dan doet diegene
een stap naar achteren. Na 8 stellingen bekijkt de groep hoe ver ze van een
ander vandaan staan en kan de groep het erover hebben over hoe dat komt.
1. Mijn ouders zijn gescheiden
2. Ik heb afscheid genomen van mijn huisdier
3. Ik ben verhuisd en heb afscheid moeten nemen
4. Een familielid is overleden en daar heb ik afscheid van moeten nemen
5. Ik ga afscheid nemen uit de weg
6. Afscheid nemen maakt je sterk
7. Ik heb spijt dat ik een keer geen afscheid heb genomen van iemand
8. Afscheid nemen moet face to face
4.

Quiz.
Op de volgende pagina is een afscheid-quiz te vinden. Print deze uit
voor je leerlingen of laat deze op het schoolbord zien. Het is de bedoeling
dat de leerling dit individueel uitvoert. Uiteindelijk bespreek je met elkaar de
resultaten.

IS HET TIJD OM
AFSCHEID
TE NEMEN?
jij de laatste ruzie tussen jou en je
Denk je wel eens na over hoe het is
1. Kun
4.
beste vriend(in) herinneren?
om geen vrienden meer te zijn?
a. Nee, dus het was vast niet belangrijk
b. Ja en ik ben nog steeds woedend
c. Dat niet alleen, ik heb iedereen verteld wat
een teringlijer het is

argumenten gebruik je?
2.a. HetWatzijnvoor
meer discussies

b. De ander luistert helemaal niet naar me dus
het is vooral schelden op elkaar
c. Het is derde wereld oorlog tussen ons!

a. Nee, ik zou de vriendschap nooit
verbreken.
b. Soms fantaseer ik er wel over
c. Ik zou heel opgelucht zijn als ik geen
vrienden meer met de ander hoef te zijn

5. Vertellen jullie elkaar alles?

a. Ja, mijn beste vriend(in) kent al mijn
diepste geheimen
b. Soms hebben we hele diepe
gesprekken, maar ik
Lachen jullie veel samen?
vertel niet alles.
a. Ja we hebben heel veel inside-jokes met elkaar c. Ik vertrouw de ander
geen geheimen toe.
die niemand begrijpt!
b. Ik vond de ander altijd super grappig, maar de
laatste tijd niet meer.
c. We lachen helemaal niet meer

3.

DE UITSLAG!
Vooral A’s: HIGH FIVE!

Vooral B’s: UITPRATEN

Vooral C’s: SCHEIDEN

Jullie vriendschap blijft als een
paal boven water staan, zelfs
als jullie elkaar niet kunnen
luchten of zien. Vrienden voor
het leven!

Misschien zijn jullie elkaar
even helemaal zat en lijkt het
verbreken van de vriendschap
een makkelijke oplossing,
maar denk na of je dat echt
wil, voordat je spijt krijgt!

Het lijkt erop dat jullie
enorm uit elkaar zijn
gegroeid. Het is beter om
jullie wegen te scheiden en je
te focussen op nieuwe
vriendschappen

