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Recht voor zijn raap
Inleiding
Woorden. Elke dag om je heen. Schreeuwend, omdat je je
kamer voor de zoveelste keer niet opgeruimd hebt.
Fluisterend, omdat iemand een geheim met je deelt.
Lachend, omdat er een goede grap verteld wordt. Een
woord in een zin kan iets anders betekenen dan het woord
alleen. Of een woord dat eindeloos herhaald wordt. Of in
stukjes gehakt is.

Uitleg
In deze lesbrief ga je aan de slag met woorden. Centraal staat het blackbook van
RUMAG. Op de site van uitgeverij Unieboek Spectrum staat dat de honderd populairste
uitspraken en twintig nieuwe nu gebundeld zijn in de RUMAG. Blackbook. Grof, grappig
en nét iets te herkenbaar. Altijd op het randje en soms eroverheen. Met deze hilarische
quotes heeft RUMAG. een fanbase opgebouwd van ruim een half miljoen volgers op
Instagram en een half miljoen op Facebook. Dagelijks kijken zij uit naar de uitspraken
die zeggen wat we allemaal denken maar niet hardop zeggen.
Jij gaat uitspraken lezen. Je gaat een eigen mening vormen over deze uitspraken. En je
maakt aan de hand van de opdrachten zelf een uitspraak die je vormgeeft volgens
RUMAG.

Niveau
Deze lesbrief is geschikt voor alle klassen van de leerlagen 1, 2 en 3 van het vmbo.
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Opdracht 1
Lees de volgende acht uitspraken uit Blackbook.

2

1

3

4

5

6
© THIEMEMEULENHOFF, 2015/2016

2

Lesbrief ‘Recht voor zijn raap’

januari 2016

7

8

Opdracht 2
Beantwoord de volgende vragen over de acht uitspraken uit opdracht 1.
1
Welke uitspraak vind jij het grappigst? Geef een argument (reden).
2
Welke uitspraak vind jij het mooist? Geef een argument.
3
Welke uitspraak shockeert jou het meest? Geef een argument.
4
Welke uitspraak vind jij te ver gaan? Geef een argument.
5
Welke uitspraak zou jij zelf bedacht willen hebben? Geef een argument.
6
Welke uitspraak wil jij tegen je beste vriend(in) zeggen? Geef een argument.
7
Welke uitspraak past bij jouw docent(e)? Geef een argument.
Opdracht 3
Je gaat nu zelf aan de slag!
Kies eerst de situatie die jou het meest aanspreekt:
•
Je bent verliefd.
•
Je hebt ruzie met je beste vriend(in).
•
Je bent zonder reden heel vrolijk.
•
Je wilt het liefst de hele dag in bed blijven liggen.
•
Je hebt een hoog cijfer gehaald voor een moeilijke toets.
Opdracht 4
Beantwoord voor de situatie die je hebt gekozen de volgende vragen:
•
Mag iedereen het weten of wil je het juist geheim houden?
•
Is het terecht of onterecht?
•
Is het echt of beeld je het je in?
•
Is dit eenmalig of komt het vaker voor?
•
Is het om te lachen of juist serieus?
•
Wil je netjes blijven of grenzen over gaan?
•
Maak alleen jij dit mee of hebben andere mensen dezelfde ervaring?
Opdracht 5
Bedenk een uitspraak bij de situatie die je hebt gekozen.
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Opdracht 6
Als je tijd en inspiratie hebt, mag je nog een uitspraak bij een van de situaties bedenken.
Opdracht 7
Maak
•
•
•

van jouw uitspraak een echte RUMAG. lay-out. Dat wil zeggen:
op een zwarte achtergrond
in witte blokletters
geen spatie tussen elk woord, maar een punt

Onderteken niet met RUMAG. maar met jouw eigen naam. En vergeet achter jouw naam
niet de punt.
Je mag zelf kiezen of je deze opdracht digitaal uitvoert of op papier.
Opdracht 8
Hang alle uitspraken op of bundel ze tot een boekje.

© THIEMEMEULENHOFF, 2015/2016

4

