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Door Caroline Wisse-Weldam

Modelen over de liefde
Inleiding

Februari is de maand van de liefde. Op 14 februari
is het Valentijnsdag. Ben jij verliefd en geef je jouw
liefje een cadeautje? Of weet jouw geheime liefde
niet eens van jouw bestaan af? Je kunt dan
anoniem een kaartje sturen, zonder afzender.
Zijn dieren ook verliefd en vieren zij Valentijnsdag?

Uitleg
Deze lesbrief gaat over modelen. Dat is voorlezen terwijl je tegelijkertijd hardop nadenkt.
Zo kom je erachter wat je moeilijk vindt in een tekst en welke stappen je onbewust neemt
bij het lezen van een tekst. De teksten gaan natuurlijk over de liefde! Ook ga je een
mindmap maken over de liefde.
Opdracht 1
Bekijk het volgende filmpje:
http://www.leraar24.nl/video/2650/beter-begrijpend-lezen-met-nieuwsbegrip
Stappenplan om aan de slag te gaan met modelen
Hieronder staan vier teksten.
Stap 1
Maak groepjes van vier, dus jijzelf en drie klasgenoten.
Stap 2
Verdeel de teksten.
Stap 3
Elke groepsgenoot modelt een tekst.
Stap 4
Als een groepsgenoot modelt, vullen de anderen het schema in.
Tijdens het
modelen
wordt er
aandacht
besteed aan
voorspellen van
de tekst aan de
hand van titel,
tussenkopjes,
plaatjes,
andersgedrukte
woorden en de
bron
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Tekst 1

Zeldzame steppeslurfhond is verliefd

Eindelijk is het zover. Steppeslurfhondje Gloria uit diergaarde Blijdorp heeft een man. De nieuwe
liefde van het zeldzame dier is speciaal vanuit de Verenigde Staten overgevlogen.
Gloria is het enige steppeslurfhondje in heel Europa. Daarom viel het niet mee om een partner voor
haar te vinden. Dierenverzorgers dachten al een jaar na over waar ze een leuke partner voor Gloria
vandaan konden halen.
Vonk
Uiteindelijk maakten ze contact met Amerikaanse dierentuinen. Daar was een mannetje, Gommit, dat
op het vliegtuig naar Nederland werd gezet. Toen Gloria het mannetje zag, sloeg de vonk meteen over.
Ze begon zelfs gelijk een nestje te bouwen. De verzorgers verwachten dat ze snel zwanger zal zijn.
Een steppeslurfhond is eigenlijk geen echte hond, maar een grote springmuis. Dat is een insecteneter.
Slurfhonden zijn familie van de aardvarkens, zeekoeien en olifanten.
Bron: http://www.kidsweek.nl/artikel/6695/zeldzame-steppeslurfhond-is-verliefd.
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Tekst 2

Dingen die je doet voor liefde

Een ring alleen is soms niet genoeg ...
Liefde maakt niet alleen blind, maar soms ook een beetje dom. Mensen doen gekke dingen voor
de liefde. Een Belg moet daarom op de blaren zitten. Door een gekke actie heeft zijn aanstaande
zich waarschijnlijk bedacht. – Door Sandy Stevens
Mannen kunnen het niet meer maken om bij de koffie en het speculaasje op hun knieën te gaan voor
een huwelijksaanzoek. Het moet allemaal grootser, romantischer. Sommige vrouwen dromen al van
kleins af aan over het huwelijk. Het huwelijksaanzoek moet gehuld zijn in een grote roze wolk. Een
origineel huwelijksaanzoek is dan de regel. Op televisie hebben we er al heel wat voorbij zien komen,
dus een tv-aanzoek is alweer passé.
Blote billen
Een Belg brak zijn hersenen over een originele manier
waarop hij zijn vriendin ten huwelijk zou vragen. En hij
pakte het zeker groots en origineel aan, maar sloeg
toch de plank helemaal mis. De Belg besloot tijdens een
voetbalwedstrijd van de Rode Duivels – het Belgische
nationale elftal – in zijn blote billen het veld op te
rennen. Hij schreeuwde zijn huwelijksaanzoek de
tribune op: ‘Wil je met me trouwen?’ De wangen van zijn
vriendin werden zo rood als de shirts van de spelers. Ze
schaamde zich verschrikkelijk. Ze vond het ongelooflijk
dat haar vriend haar op deze manier ten huwelijk vroeg.
Nee, was dus haar antwoord.
Hoop
Tot overmaat van ramp is de man niet meer welkom op zijn sportclub, hij heeft een stadionverbod van
de voetbalbond gekregen en hij wordt mogelijk vervolgd voor zedenschennis. De Belg houdt hoop. Hij
verwacht dat tijdens de vakantie, die hij al met zijn vriendin had gepland, alles weer goed komt.
Bron: http://www.sevendays.nl/artikel/175138.
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Tekst 3

Ode aan de liefde

Vergeet alles wat je van theater weet. Bij Veel gedoe om niks kijk je niet naar een toneelstuk,
maar sta je er middenin. De acteurs schudden je vooraf de hand en op de klanken van New Cool
Collective kun je rondom het podium dansen.
Welkom in het huis van Leonato. Je bent uitgenodigd op een vrolijk feest ter ere van zijn dochter Hero.
Het feest vindt plaats in de zaal waar het publiek staat. De acteurs lopen eromheen en erdoorheen. Op
het podium in het midden speelt New Cool Collective. Hun live muziek zorgt ervoor dat je bijna nooit
stilstaat. ‘Vanavond is een ode aan de liefde,’ kondigt Leonato aan. En inderdaad, in deze komedie van
Shakespeare draait alles om liefde. Er worden plannen gesmeed om mensen te koppelen of juist uit
elkaar te drijven en er volgt een wervelwind aan roddels en intriges. ‘Aan de kant Cupido, wij zijn de
nieuwe liefdesgoden,’ roept een van de personages vol moed. Verleiding en misleiding gaan hand in
hand op het feest van Leonato.
Slapstick
Het stuk telt veel verschillende personages. Vooral de beveiligers zijn leuk. Zij zijn door Leonato
ingehuurd, omdat liefde nogal eens uit de hand kan lopen. Door zinnen en woorden te husselen zorgen
deze mannen voor slapstickachtige woordgrappen. ‘Wij zullen zorgen dat u zo min mogelijk ontlasting
heeft,’ drukken ze de gastheer op het hart. De twee acteurs zijn – net als de rest – goed op elkaar
ingespeeld. Met z’n allen laten ze de gevolgen van hun plannen en roddels zien: eigenlijk is het
allemaal gedoe om niks. Maar dat is niet erg, want al dat gedoe is wel erg vermakelijk om mee te
maken.
Bron: http://www.sevendays.nl/artikel/188211.
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Tekst 4

Eeuwenoude liefde

In Italië is op een bouwterrein een bijzondere vondst gedaan: twee skeletten die innig in elkaars
armen liggen. Het graf is 5000 jaar oud. – Door Victor Mastboom
Veertig kilometer ten zuiden van de stad Verona keken archeologen vreemd op toen ze op twee
skeletten stuitten. Normaal liggen botten van mensen die duizenden jaren geleden zijn begraven, keurig
recht. Maar nu lagen ze innig verstrengeld. De archeologen gaan ervan uit dat het om een man en
vrouw gaat. Aan hun gebit is af te zien dat het paar op jonge leeftijd is overleden. Volgens archeologe
Elena Menotti komt een vondst als deze zelden voor: ‘Voor zover we weten is de ontdekking van een
dubbele begrafenis uit dit tijdperk uniek.’ In andere prehistorische graven zijn wel eens mensen
gevonden die hand in hand lagen. Menotti: ‘Het was een emotionele ontdekking. We voelden allemaal
de kracht van eeuwenoude liefde.’
Romeo & Juliette
Wetenschappers gaan nu onderzoeken hoe oud de twee waren toen ze overleden en wanneer ze zijn
begraven. Ze worden al Romeo en Juliette genoemd. Dat zijn de twee hoofdpersonen uit het beroemde
liefdesverhaal van de schrijver Shakespeare. Toevallig speelt het verhaal zich af in Verona. Op het
terrein wordt een fabriek gebouwd. Zo lang het kan, mogen archeologen er onderzoek doen.
Bron: http://www.sevendays.nl/artikel/172953.

Opdracht 2
Bekijk de volgende filmpjes over mindmaps:
- http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/e-colleges/e-college-wat-is-een-mindmap/
- http://www.lereniseenmakkie.nl/Stampwerk/Mindmaps/Mindmaps.html
Zo ziet een mindmap er bijvoorbeeld uit.
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Maak nu zelf een mindmap over de liefde. Doe het zo.
Stap 1
Stel de liefde voor aan de hand van de volgende takken:
• gevoelens
• kleuren
• films
• boeken
• muziek
• de vier teksten uit opdracht 1
• liefde op school
• liefde in jouw gezin
• liefde in jou: voor wie?
• liefde in jou: waar kan een ander verliefd op worden?
Stap 2
Bekijk elkaars mindmap. Wie weet kom je nog op ideeën!
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