
M A R C O  K U N S T

Mees en Mylo (16 jaar) zijn van jongs af aan beste vrienden. Ze 
wonen bijna naast elkaar en doen alles samen. Als ze op een dag 
een experiment uitvoeren met een oude kogel van opa, gaat 
het gruwelijk mis en overlijdt Mees. Mylo wordt verteerd door 
schuldgevoel. Hoe moet hij verder? Op zoek naar antwoorden 
maakt Mylo een reis met zijn opa door Amerika, het land waar opa 
vandaan komt. Daar ontdekt hij dat het verleden een belangrijke 
rol speelt in het heden. De vraag is of patronen zijn te doorbreken?

PERSPECTIEF & STIJL
Het verhaal is geschreven vanuit de ik-persoon 
Mylo. Op aanraden van zijn therapeut schrijft 
Mylo zijn belevenissen en gedachten op. Soms 
spreekt hij de lezer zelfs direct aan. In korte 
hoofdstukken en een toegankelijke schrijfstijl 
met veel spreektaal, wordt de lezer het verhaal 
ingetrokken.

THEMA’S
Belangrijke thema’s in het boek zijn:

• Waarheid vs mening (zie p. 2) 
• Oorzaak en gevolg (zie p. 3) 
• Noodlot vs eigen keuze (zie p. 4) 
• Heden en verleden 
• Schuld vs ongeluk 
• Vergeven, accepteren, doorleven 
• Generationele doorwerking 
• Eigen verantwoordelijkheid 
• Pech vs geluk 
• Rouwverwerking

LESBRIEF

OPBOUW
Het boek kent een duidelijke opbouw:

• Deel I - De patroon 
• Deel II - Het patroon 
• Deel III - Een dag om voorgoed in te  
   blijven wonen 
• Epiloog

Deze structuur van het boek is gebruikt voor de 
uitwerking van de lessuggesties. Daarbij daag je 
de leerlingen uit om het verhaal elke keer met 
een andere invalshoek te bekijken: vanuit de 
psychologie, de geschiedenis en de filosofie. 
Beginnend vanuit de beleving in het heden. 
Dan verder ontdekkend hoe het verleden kan 
doorwerken in het heden. Welke rol speelt opa 
in het verhaal? Om vervolgens in het laatste 
deel te reflecteren op de gebeurtenissen in het 
verhaal en na te denken over de toekomst. Hoe 
nu verder?

2e JAAR VAN HET  
VOORTGEZET ONDERWIJS
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WAARHEID VS MENING
DEEL I - DE PATROON (HEDEN)

VOORLEZEN (p. 9-12)

Lees de eerste twee hoofdstukken voor, zonder 
introductie. In het begin is namelijk nog niet 
duidelijk wie er aan het woord is en het is 
interessant om te ontdekken wat je allemaal al 
kunt afleiden uit deze eerste twee hoofdstukken. 
Op deze manier betrek je de leerlingen bij het 
lezen en maak je ze nieuwsgierig.

KLASSENGESPREK

Ga het gesprek aan met de klas: ‘Wat ben je 
te weten gekomen over de ik-persoon?’ Vraag 
steeds om verduidelijking: ‘Waar heb je dat uit 
opgemaakt?’ Of: ‘Hoe weet je dat?’ Laat daarna 
de boektrailer zien:

Onderzoek met elkaar wat je nog meer te weten 
bent gekomen over het hoofdpersonage en 
noteer dit op het bord.

ZELF LEZEN (p. 13-51)

Indien mogelijk laat je de leerlingen hierna in 
hun eigen tijd hoofdstuk 3 t/m 11 lezen, of je 
leest het in etappes voor in de klas.

VOORLEZEN (p. 52-65)

Lees de hoofdstukken 12 en 13 voor. Hierin 
wordt het verhaal van Mylo langs de lat gelegd 
van de feiten. Wat is waar en wat zijn meningen? 
Wat speelt zich in het hoofd van Mylo af? Hoe 
betrouwbaar is de ik-verteller? Hoe neemt hij het 
oordeel van anderen mee in zijn overwegingen?

IN DUO’S

Laat de leerlingen zich inleven in de bele-
vingswereld van Mylo. Hoe zouden ze zelf 
reageren als ze per ongeluk een dergelijke 
noodlottige gebeurtenis veroorzaken? Waardoor 
wordt Mylo beïnvloed? Wat zijn feiten? Welke 
feiten presenteert Mylo als waarheid, maar 
zijn eerder meningen/overtuigingen van hem? 
Kunnen de leerlingen dit onderscheid maken? 
Hoe beleeft Mylo de waarheid? Laat de leerlingen 
in duo’s noteren wat ze als waarheid zien en wat 
meningen zijn.

BUNDELEN

Laat elk duo vervolgens iets noemen dat ze zijn 
tegengekomen. Hadden anderen dit ook?

ZELF LEZEN (p. 66-94)

Indien mogelijk laat je de leerlingen in hun eigen 
tijd hoofdstuk 14 t/m 24 lezen, of je leest het in 
etappes voor in de klas.

B E L E V E N
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OORZAAK EN GEVOLG
DEEL II - HET PATROON (VERLEDEN)

ZELF LEZEN (p. 97-173)

Indien mogelijk laat je de leerlingen in hun eigen 
tijd Deel II lezen (hoofdstuk 25 t/m 37) of je leest 
het in etappes voor in de klas.

IN GROEPEN

Verdeel de hoofdstukken 28, 31 en 34 over 
groepjes leerlingen. Er kunnen meer groepjes 
aan hetzelfde hoofdstuk werken. Omdat de 
hoofstukken respectievelijk 11, 7 en 3 pagina’s 
lang zijn, kun je de verdeling ook maken op basis 
van de leesvaardigheid van leerlingen. 

In deze hoofdstukken wordt het patroon steeds 
duidelijker. Laat de leerlingen hierover met 
elkaar in gesprek gaan en elementen van het 
patroon noteren met als centrale vraag: ‘Welk 
patroon neem je waar?’ Laat ze steekwoorden 
noteren.

INFOGRAPHIC

Laat de leerlingen het patroon dat ze hebben 
gevonden, weergeven in een infographic 
(een informatieve illustratie waar je door 
slim gebruik van tekst en beeld snel veel 
informatie vanaf kunt aflezen). Hier  kunnen 
ze een eigen vorm voor bedenken:

  
•  Creatievelingen kunnen een infographic met 

potlood en papier maken door te tekenen, te 
kleuren en eventueel te plakken.

•  Ze kunnen ook gratis tools op internet 
gebruiken.

• Of leerlingen maken een mindmap.

PRESENTEREN

Laat de leerlingen hun infographic presenteren 
aan de anderen. Hou hierbij de volgorde van het 
boek aan: dus eerst hoofdstuk 28, dan hoofdstuk 
31 en aflsuiten met hoofdstuk 34.

B E G R I J P E N

oorlogsverleden

zelfhaat

zoon - vader - opa

het anders  
willen doen

vastzitten

OORZAAK en
GEVOLG

gelijkenis

wegvallen vader

eenzaamheid

iemand anders de 
schuld geven

mijn patroon = 
jouw patroon

angt om door  
te geven
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R E F L E C T E R E N

NOODLOT VS KEUZE
DEEL III - HET PATROON 
DOORBREKEN (TOEKOMST)

VOORLEZEN (p. 177-184)

Lees Deel III voor. Hierin is sprake van een 
perspectiefwisseling en wordt het verhaal ineens 
vanuit een hij-verteller verteld. Het deel leent 
zich goed voor een reflecterend gesprek met de 
leerlingen.

GESPREK

Voer een klassengesprek waarin ieder vrij is om 
zijn/haar mening te geven. Je kunt hiervoor 
de volgende vragen als leidraad nemen (maar 
wellicht komen er nog andere onderwerpen in 
het gesprek naar boven):

• Wat gebeurt hier?  
• Wie vertelt het verhaal? 
• Hoe staat de verteller tegenover Mylo? 
• Had je deze afloop verwacht? 
• Wat vind jij van de keuze van Mylo? 
• Welke tip kun jij aan Mylo geven?

SCHRIJVEN

Stel vervolgens de vraag: ‘Wat zou jij de lezer 
nog willen meegeven?’. Laat leerlingen op 1 A4 
een eigen epiloog schrijven met tips aan de 
lezer. 

Of je vraagt ze een persoonlijke reactie op het 
verhaal te schrijven. 

Of je laat ze een recensie schrijven.

Laat de leerlingen vervolgens in duo’s elkaars 
schrijfsels bekijken. Kunnen ze elkaar tips 
en tops geven? Laat ze hun tekst vervolgens 
nog verbeteren/aanvullen met de tips. Na 
het aanpassen vraag je wie zijn/haar tekst wil 
voorlezen. 

EPILOOG (p. 185-187)

Lees na afloop de epiloog van Mylo voor of wijs 
leerlingen erop dat Mylo een eigen epiloog heeft 
geschreven en laat het de leerlingen zelf lezen.
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