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Opdracht 1: 
Hoe denken Melissa en Marie over zichzelf, over elkaar en over hun omgeving? Gebruik de 
informatie uit het fragment.  
 
Marie: 

 Hoe denkt zij over zichzelf? 

 Hoe denkt zij over Melissa? 

 Hoe denkt zij over haar ouders? 

 Wat denk jij dat de ouders van Marie heel leuk aan haar vinden? 

 Waar denk jij dat haar ouders moeite mee hebben? 

 Wat vindt Adam van haar? 
 
Melissa: 

 Hoe denkt zij over zichzelf? 

 Hoe denkt zij over Marie? 

 Hoe denkt zij over haar klasgenoten? 

 Wat vinden de klasgenoten van Melissa van haar? 
 
En hoe denk jij over Melissa en Marie?  
 

Opdracht 2: 
Je gaat in een tweetal een informatieve folder maken. Maak opdracht 2A of 2B. 
 
Opdracht 2A: 
Marie zit bij jou in de klas. Je hebt van dichtbij meegemaakt hoe zij zichzelf snijdt en 
dwangmatig weinig eet. Je weet dat dit bij veel leeftijdsgenoten speelt. Je wilt hen graag 
waarschuwen en laten inzien hoe belangrijk zelfvertrouwen is. Jouw boodschap is: elk mens 
is uniek en dus anders. Niemand is minder of beter.  
 
Jouw folder: 

 Bevat informatie over zelfverwonding en eetstoornissen 

 Is bedoeld voor leeftijdsgenoten 

 Vertelt het verhaal van Marie 

 Bevat tips wat je kunt doen als je een van deze problemen signaleert bij een ander 

 Bevat tips wat je kunt doen als je zelf met een van deze problemen worstelt 

 Verwijst naar minimaal twee sites waar je informatie kunt vinden over deze 
onderwerpen 

 Bevat afbeeldingen 

 Is overzichtelijk  

 Is mooi opgemaakt (zoek voorbeelden ter inspiratie) 
 
Opdracht 2B: 
Melissa zit bij jou in de klas. Je hebt van dichtbij meegemaakt hoe zij uit de kast kwam en 
hoe anderen op school reageerden. Niet alle reacties waren even leuk. Je hebt Melissa 
verdrietig gezien, maar je hebt haar ook meer ontspannen gezien sinds iedereen weet dat zij 
op meisjes valt. Je weet dat zij niet de enige is en dat er dus anderen zijn die ook worstelen 
met hun geaardheid. Je wil hen graag helpen en laten inzien hoe belangrijk zelfvertrouwen 
is. Jouw boodschap is: elk mens is uniek en dus anders. Niemand is minder of beter.  
 



Jouw folder: 

 Bevat informatie over LHBTI 

 Is bedoeld voor leeftijdsgenoten 

 Vertelt het verhaal van Melissa 

 Bevat tips wat je kunt doen als je denkt dat iemand worstelt met zijn/haar geaardheid 

 Bevat tips wat je kunt doen als je zelf worstelt met je geaardheid 

 Verwijst naar minimaal twee sites waar je informatie kunt vinden over dit onderwerp 

 Bevat afbeeldingen 

 Is overzichtelijk  

 Is mooi opgemaakt (zoek voorbeelden ter inspiratie) 

 


