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Door Caroline Wisse-Weldam 
 

#selfie 
 
Inleiding 
 
De zomervakantie nadert en wat is er nu 
fijner dan heerlijk een boek te lezen? 
Lees over Mirte, die baalt van haar ouders. 
Ze behandelen haar als een klein kind, 
vindt ze. Dus als ze via social media een 
wat oudere jongen ontmoet die haar ‘een 
mooie vrouw’ vindt, voelt ze zich eindelijk 
begrepen en serieus genomen. Maar is dat 
wel terecht? Is Twan wel de jongen die hij 
zegt te zijn? 
 
Uitleg 

 
 
In deze lesbrief werk je met het boek #selfie, 
geschreven door Caja Cazemier. Je leest 
steeds een aantal hoofdstukken en gaat aan 
de slag met wat je 
gelezen hebt in pins, 
selfies en whatsapps. 
 
 
 
 
 

Niveau 
 
Deze lesbrief is geschikt voor klas 1 en 2 van alle leerlagen van het vmbo en klas 3 vmbo 
lwoo-b. 
 
Opdracht 1 
 
Lees p. 5 t/m p. 54. 
 
Opdracht 2 
 
Je mag deze opdracht alleen, met z’n tweeën of in een groepje doen. 
Stel alle personages voor aan de hand van een eigen pin op Pinterest. Zorg ervoor dat 
zowel hun uiterlijk (hoe ze eruitzien), hun innerlijk (hoe ze zich gedragen, hun karakter) 
als hun hobby’s (wat ze leuk vinden om te doen) in hun pinpagina zit. 
 
Opdracht 3 
 
Lees p. 55 t/m p. 120.  
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Opdracht 4 
 
Je mag deze opdracht alleen, met z’n tweeën of in een groepje doen. 
Breng de gelezen hoofdstukken in beeld in twintig selfies. Bedenk goed wat de 
belangrijkste gebeurtenissen zijn. Verdeel deze gebeurtenissen over de twintig selfies. 
Laat in je selfies ook duidelijk de omgeving en de emoties van de personages zien. 
 
Opdracht 5 
 
Lees p. 121 t/m p. 180. 
 
Opdracht 6 
 
Je mag deze opdracht alleen, met z’n tweeën of in een groepje doen. 
Vat de gelezen hoofdstukken samen in twintig whatsappberichten. Welke personages 
appen elkaar? Is er een groepschat? Wat vindt elk personage belangrijk om te vertellen? 
 
Opdracht 7 
 
Lees het nawoord op p. 181 en 182. 
 
Opdracht 8 
 
Je mag deze opdracht alleen, met z’n tweeën of in een groepje doen. 
Kies een van de volgende opdrachten. 
 
Maak een: 
• poster 
• trailer 
• artikel 
• pin 
• instagram 
• tweet 
 
Het doel van deze opdracht is dat zo veel mogelijk meisjes gewaarschuwd worden voor 
loverboys. Caja Cazemier heeft dit met haar boek #selfie willen doen. 
 
 


