
 

  

# 3.7 Delilah (9) over  
Uit elkaar van Bette Westera 
en Sylvia Weve 

 

Voor groep 5, 6, 7 & 8 



 

Luister naar de Waanzinnige 
Podcast met jouw klas 
Doe mee! 
 

Pssst!  
Weet jij niet wat een podcast is? Vrees niet! 
Kijk gewoon even naar dit filmpje van Lezen nou! 
 
 

Een les voor waanzinnig 
leesplezier in jouw klas 
 

1. Zet het boek klaar!  
(Of maak een boekenplank met meer podcastboeken) 
Want, staat het boek in de klas? Dan gaat 1 op de 3 kinderen het na het 
luisteren van de podcast lezen. (Hoera!) 
 
 

 

https://youtu.be/OoB6RuYVQuw


 

2. De luistervraag! 
Wat heb je nodig? 

• Het digibord 
 

Stel de kinderen de volgende vraag of vragen:  
‘Uit elkaar is een dichtbundel over scheiden én over de liefde. Delilah 
(9) weet hoe een scheiding kan gaan. Wat is er bij haar thuis gebeurd 
en bij wie woont zij nu? Hoe voelde ze zich toen haar ouders scheidden 
en hoe voelt ze zich nu?’ 
 
Extra: 
Bespreek dit onderwerp met de klas. Zitten er kinderen in de klas die 
ook gescheiden ouders hebben, of kennen de kinderen misschien 
iemand die gescheiden ouders heeft? Willen ze hierover vertellen? Wat 
vinden zij ervan en hoe voelen zij zich in de situatie? Wat zijn de leuke 
dingen van een scheiding en wat zijn de moeilijke dingen van een 
scheiding? Maak op het digibord een verdeling (leuk/moeilijk) en vul 
deze samen met de leerlingen in. 

 

3. Luisteren maar! 
Klik op de link hieronder (via het digibord) en luister met de hele klas. 
 

#3.7 Delilah (9) over Uit Elkaar 
 
 

4. Praat met de klas over de podcast.  
• Delilah vindt de gedichten over de liefde het mooist, ze is 

zelf ook verliefd. Hoe voelde ze zich in het begin? En hoe 
is dit afgelopen? Ben jij verliefd? Hoe voel jij je en zou je 
het ook tegen diegene durven zeggen? 

• Delilah woont met haar moeder en broertje bij haar opa 
oma. Ze vindt haar opa heel lief. Waarom? Wat kun jij 
vertellen over jouw opa of oma? 

• Twee van de gedichten die Delilah heeft gekozen gaan 
over trouwen. Trouwen met je moeder of trouwen met je 
opa. Ze vindt deze gedichten leuk, maar ook een beetje 
grappig. Met wie zou jij willen trouwen en waarom? 

• Wie zou dit boek wel willen lezen?  
(Namen noteren, en lijst in boek, dan kan je het boek rond 
laten gaan.) 

https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/uitelkaar/


 

 
 

5. De lestip die past bij dit boek 
Wat heb je nodig? 

• Het boek Uit elkaar 
• A5 blaadjes om op te schrijven. 
• A4 akte-enveloppen voor de leerlingen. 
• Kladpapier. 
• Stevig A4 papier, mag gekleurd zijn, voor een lijst. 
• Kleurpotloden, stickers, glitters e.d. om de lijst mee te 

versieren. 
 
 

Geheime gevoelens 
Laat de leerlingen gedurende een week allemaal de dichtbundel lezen 
en lees zelf ook elke dag een gedicht voor. Na die week vraag je aan 
de leerlingen: ‘Delilah heeft drie gedichten uitgekozen. Welk gedicht uit 
het boek Uit elkaar vind jij het mooiste en waarom?’  
 
Bespreek daarna het begrip ‘geheime gevoelens’ met de leerlingen: 
‘Heb je gelezen dat de gedichten soms de geheime gevoelens van 
kinderen vertellen? Gevoelens over verliefd zijn en dat diegene dat 
helemaal niet weet. Of gevoelens over dat de scheiding best wel lastig 
is, en ouders dat helemaal niet doorhebben… Is er een gedicht in het 
boek dat eigenlijk zegt wat jij voelt? Je mag een gedicht kiezen uit het 
boek en mooi overschrijven op een blaadje. Of zou jij zelf iets willen 
opschrijven of dichten over hoe je je voelt? Ga hiermee aan de slag en 
als je wilt mag je deze brief of het gedicht inlijsten. Plak je blaadje op 
een groot A4 vel en versier de lijst om je blaadje heen.’ 
 
Als ze klaar zijn vertel je: 
‘Als je klaar bent stop je deze in een enveloppe, want jij bent zelf de 
baas over je geheime gevoel en je mag zelf weten met wie je het deelt. 
Het mooie gedicht of de prachtige brief is voor jou om mee te nemen 
naar huis, te bewaren op een speciale plek en om misschien later (of 
nu) te laten zien aan je vader, moeder of diegene waar je verliefd op 
bent!’ 

 
Extra les: Rust in de storm 
Delilah’s vader is helaas overleden. In de podcast vertelt ze over de 
begrafenis en hoe ze zich voelde. Toen ze de kist zag werd ze bang, 
maar ze heeft een truc om met nare gedachtes om te gaan: “Heel diep 
inademen en uitademen. Dat helpt echt!”  
 
Bespreek met de leerlingen: ‘Gevoelens en emoties kunnen als wilde 
golven over je heen komen. Dan kun je je heel erg boos, bang, 
verdrietig of blij voelen. Die gevoelens willen naar buiten en ook graag 
ruimte en aandacht van jou krijgen. Dan kan het helpen om hard te 
stampen, te huilen, te schreeuwen of misschien juist even lekker 



 

vastgehouden te worden. Soms kunnen gevoelens wel eens even te 
groot voelen. Alsof je er helemaal onder bedolven raakt en je naar lucht 
wilt happen. De High Five ademhaling helpt je dan om je lichaam weer 
wat kalmte te geven.’ 
 
Sabrine Jongmans – Van Oort (van Studio Pippi) geeft kinder- & 
tieneryoga. Kijk op haar Instagram, waar ze speciaal voor deze 
aflevering een bericht post waarin ze de High Five ademhaling uitlegt 
en vertelt hoe je deze kan toepassen in de klas. 
 

6. Laat het zien! 
Ouders en andere kinderen vinden het heel leuk om te zien dat jullie 
actief aan leesbevordering doen in de klas. Deel jullie High Five-
oefening op Instagram of Facebook van de school en tag 
@dewaanzinnigepodcast @Studio.pippi en #leestijger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze lesbrief is gemaakt door: Patty de Block, werkzaam bij De 
Gouden Zebra. 

https://www.instagram.com/p/CPz3lrthwvy/
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