GESPREKS- Heb jij een favoriete tekst van Ronnie Flex?
ONDERWERPEN

Zoek je favoriete songtekst van Ronnie Flex 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 over Anne Frank?

Wat vind jij een interessant verhaal
uit de geschiedens?

OPDRACHT: Schrijf een dagboekverhaal over

GESPREKSONDERWERPEN

iets interessants dat jij deze week meegemaakt hebt.

GESPREKSONDERWERPEN

‘Rémi’ is het hoofdkarakter uit het boek

‘Alleen op de Wereld’, en Ronnie vernoemde
daarom één van zijn albums naar hem.
Hoe zou jij je eigen album noemen?

OPDRACHT: Ont werp je eigen albumhoes.
Wees zo creatief mogelijk!

GESPREKSONDERWERPEN

Heb jij favoriete (kleding)merken?
Wat vind je daar cool aan?

Megan Hess schreef een biografie van Coco Chanel.

Van wie zou jij een biografie willen lezen?
OPDRACHT: Ga naar jeugdbibliotheek.nl

en zoek een biografie die jij zou willen lezen

GESPREKSONDERWERPEN

Welke DJ’s ken jij? Welke influencers?

‘Leve Joop Massaker’ gaat over een jongen

Zo’n boek heet een autobiografie. Ken je meer mensen

schreef veel over zijn stad. Wat weet jij over Rotterdam?

Monica Geuze schreef een boek over haar eigen leven.
die een autobiografie schreven? Welke gebeurtenis uit
jouw leven zou zeker in jouw autobiografie komen?

OPDRACHT: Maak een playlist met 10 lievelingsliedjes.
Schrijf voor elk liedje de reden op waarom je juist
deze gekozen hebt.

van t waalf uit Rotterdam. De schrijver ervan
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Met welke stad of dorp voel jij je verbonden?

OPDRACHT: Schrijf een gedicht over de stad of het dorp
waar jij het meest van houdt.

