Lesmateriaal bij de Bosdorp Brigade – Code Zwart

Sociaal emotioneel
1.
In het boek spelen een stoer/sportief persoon, een heel slim/beetje angstig persoon, en een
trouw/grappig persoon de hoofdrol.
Als je naar deze beschrijving kijkt, kun je dan ook zeggen bij welk hoofdpersoon welke
karakteromschrijving hoort?

Moen

Jonne

Lisa

2.
In het boek wordt Moen gepest; niet alleen met woorden, maar ook met bedreigingen en
fysiek geweld (slaan).
a. Heb jij wel eens meegemaakt dat je gepest werd? En zo ja, welke van de drie
bovenste vormen heb je meegemaakt?
b. Meestal als iemand vraagt hoe het voelt om gepest te worden, krijg je als antwoord:
‘Dat voelde rot.’ Kun jij in andere emoties vertellen hoe dat voelde? Wat deed het
met je? Wat voelde je bijvoorbeeld diep van binnen of wat dacht je?
c. Heb jij wel eens tegen iemand verteld dat je werd gepest?
d. Heeft pesten jouw gedrag beïnvloed? Ging je bijvoorbeeld een andere route naar
school lopen of werd je angstig?

3.
Op het schoolplein neem Jonne het voor Moen op. Jonne blijft kalm, stapt niet opzij, spreekt
Mark direct aan en maakt zelfs een grapje. Als de meester komt kijken wat er aan de hand is,
verraadt Jonne Mark niet.
a. Vind jij dat Jonne dit goed oplost?
b. Denk je dat dit dé manier is om pesten tegen te gaan of heb je andere suggesties?
c. Wat zou jij anders hebben gedaan?
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4.
Verder in het boek komen Moen, Lisa en Jonne erachter waar het gedrag van Mark vandaan
komt: ze zien dat zijn vader precies hetzelfde bij Mark doet, als wat Mark bij andere kinderen
doet.
a. Heeft deze scène jouw beeld van Mark doen veranderen? Zo ja, in welk opzicht?
b. Snap je het gedrag van Mark nu beter? (Je hoeft het er natuurlijk niet mee eens te
zijn!)
c. Wat vind je van de reactie van de vrienden als ze dit zien?
d. Hoe denk je dat jij zou reageren als je zoiets zou zien?

5.
Pesten en gepest worden. Het is al zo oud als de mensheid zelf. Toch is het niet altijd even
zwart-wit.
a. Ken jij het verschil tussen een grapje en pesten? Wat is het verschil dan?
b. Heb jij zelf wel eens iemand gepest? Zo ja, waarom en heb je daar spijt van?
c. Waarom zouden mensen pesten denk jij?

6.
In het begin weet Moen niet of hij vrienden wil worden met Jonne. In de loop van het boek
zie je dat veranderen en op het eind zijn ze de beste vrienden.
a. Heb jij ook wel eens zoiets meegemaakt? Dat je iemand niet zo aardig vond, maar dat
hij of zij later toch veel aardiger bleek te zijn dan je dacht?
b. Heb jij ook vrienden? Of zelfs een beste vriend? Kun je iets vertellen over hoe jullie
vriendschap is ontstaan?
c. Sommige mensen zitten vol vooroordelen. Dat betekent dat ze al een mening over
iets of iemand hebben, voordat ze er kennis mee hebben gemaakt. Kun jij een paar
vooroordelen opnoemen die je wel eens hebt gehoord?

7.
Dit boek gaat onder andere over vriendschap.
a. Zou jij Moen, Lisa en Jonne als vriend willen hebben? Kun je ook uitleggen waarom of
waarom niet?
b. Welke karaktereigenschappen van de hoofdrolspelers heb jij ook? Misschien heb je
wel van allemaal iets, maar op wie lijk je dan het meest?
c. Kun je nog andere thema’s in het boek benoemen?

8.
De Bosdorp Brigade beleeft een spannend avontuur, dat gelukkig goed afloopt.
a. Heb jij wel eens een avontuur meegemaakt? Hoe liep dat af?
b. Vind jij dat de Bosdorp Brigade het goed heeft aangepakt?
c. Zo nee: wat zou jij anders doen?

