
Themales 3 ‘Ziek zijn’

In deze lesbrief vind je werkvormen om met de klas het thema ziek zijn 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 
opdracht. De lesbrief zal een lesuur in beslag nemen.

1. Filmfragment over ziek zijn uit de voorstelling Boys don’t cry. 
     https://www.youtube.com/watch?v=aUGA8akdQxA 

2.   Filosofische vragen:
- Moet je iemand die ziek is anders behandelen?
- Vinden zieke mensen het fijn als er rekening met ze gehouden wordt?

    - Wanneer meld jij je ziek?
- Ben je wel eens bang geweest dat iemand die ziek is zou overlijden?
- Wat zou jij doen als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent?

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. Ik ken iemand die ziek is
2. Ik ken iemand die is overleden aan een ziekte
3. Ik vind het moeilijk om daarover te praten
4. Ik ben bang om zelf ziek te worden
5. Ik ben zelf ziek of ziek geweest
6. Ik vind zieke mensen zielig
7. Ik vind tv-programma’s over zieke mensen ongepast
8. Ik vind dat anderen zich te snel ziek melden

4.    Quiz.
       Op de volgende pagina is een bucketlist 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 wat    
       ze zouden toevoegen aan hun bucketlist.

https://www.youtube.com/watch?v=aUGA8akdQxA
https://www.youtube.com/watch?v=aUGA8akdQxA


5 hoofdsteden bezoeken:  

Een bucketlist maken! Check!

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

1.
2.

3. Een (mensen)leven redden. Hoe voelt het om een held te zijn?  

……………………………………… 

4. Op een podium staan en een staande ovatie krijgen. APPLAUS! 

5. Een voedselgevecht houden! 

6. Een wens doen als je een vallende ster ziet 

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

Skinny dippen (naakt zwemmen) 

Een hardloopwedstrijd rennen 

De hele dag in bed liggen 

Paardrijden 

De Eiffeltoren beklimmen 

Heel erg dronken worden 

Een wereldrecord verbreken 

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alle provincies van Nederland bezoeken

Verliefd worden op iemand en diegene dat vertellen

Een huisdier adopteren

30.

Een conflict met een vijand oplossen

Een nieuwe taal leren

Op TV komen

Gaan snorkelen/duiken

Een instrument leren bespelen

In je eentje een reis maken

Een dakloze geld of voedsel aanbieden

Op blote voeten in de regen lopen

De zon zien opgekomen en zien ondergaan

Een mega groot feest geven

Op een blind-date gaan

Minstens 6 maanden in een andere land wonen

Je grootste angst overwinnen

Naar de voorstelling Boys don’t cry gaan

WAT KAN JIJ AFSTREPEN 
VAN JE BUCKETLIST*?  

*De lijst met dingen die je wilt doen of wil hebben bereikt voordat je dood gaat


