GESPREKS- Heb jij een favoriete tekst van Kendrick Lamar?
ONDERWERPEN

Zoek je favoriete songtekst van Kendrick Lamar op
en leg uit waarom je dit zo’n goede tekst vindt.

Hiphopenjeleest geeft leestips die aansluiten op teksten van populaire rappers.
Op instagram.com/hiphopenjeleest is aanvullende informatie wat betreft de
relevantie van de titels te vinden. In dit document worden manieren gepresenteerd om er in de klas mee aan de slag te gaan, en zo leerling te stimuleren zelf
leesplezier op te zoeken. Leerlingen kunnen bovendien de hashtag #hiphopleest
gebruiken of hiphopenjeleest taggen op Instagram om foto’s van hun resultaten
of eigen leestips met het account te delen!

Wat weet je van ‘Black Lives Matter’?

Lees en luister ‘Alright’ van Kendrick Lamar.

Waarom denk je dat dit het themalied van de
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‘Black Lives Matter’ beweging geworden is?

OPDRACHT: Over welk onder werp zou jij een protest willen
organiseren? Welk nummer zou daarbij passen?

De titel van Angie Thomas haar boek is ontleend aan een
acroniem van 2Pac; “The Hate U Give Little
Infants Fucks Everyone” (T.H.U.G. L.I.F.E.)

OPDRACHT: Verzin een toepasselijk acroniem
bij een bestaand woord

GESPREKSONDERWERPEN

GESPREKSONDERWERPEN

Wat weet je van het Apartheidsregime?

Wat weet je van Nelson Mandela?

Welke vrijheidsstrijders ken je nog meer?
OPDRACHT: Schrijf een brief aan iemand

die gevangen zit vanwege een strijd voor mensenrechten
(Tip: kijk op de website van Amnesty voor voorbeelden)

Nederland had vroeger verschillende koloniën.

Wat zijn effecten daarvan op de wereld van vandaag?

OPDRACHT: Kun jij iemand bedenken die

vooroordelen over wonnen heeft? Beschrijf in
300 tot 500 woorden hoe diegene dat deed.
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Ben of ken jij iemand die uit meerdere culturen komt?
Wat is daar moeilijk aan?
Wat is daar leuk aan?
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OPDRACHT: Zoek jouw woonplaats

op een kaart op en trek lijnen van jouw plaats
naar elke plek waar je familie hebt wonen

