TIPS AU PAIR
Doe je je boekbespreking of boekpromotie over Au pair? Natuurlijk vertel je dan iets over
het verhaal en de hoofdpersoon, en je leest ook vast een stukje voor. Maar ben je nog op
zoek naar een leuk en origineel extraatje en heb je nou nét vandaag niet zoveel inspiratie?
Lees dan deze tips!

Speel samen met een vriendin of klasgenootje een scène uit het verhaal na. Je maakt er
gewoon een soort toneelstukje van. Jij bent Lot en je klasgenootje is dan bijvoorbeeld Katrin
of Idir. Of Beau, Lauren of Jee‐Jee. Of Nicolas Wat je ook nog kunt doen: er een filmpje van
maken en dat aan de klas laten zien! Film speelt een belangrijke rol in het verhaal dus dat
past er perfect bij.
Doe alsof je een filmregisseur bent en dat je het boek Au pair wil gaan verfilmen. Je vertelt
dan hoe je dat zou aanpakken. Waar neem je alles op? (in Parijs!! in de zomer!!) Wie speelt
de rol van Lot? En van Beau, Lauren, Katrin, Idir en Nicolas? Hoe ziet de filmposter eruit?
Welke muziek zou je als achtergrondmuziek kiezen? Je kunt de klas ook een filmposter laten
ontwerpen (of het zelf doen natuurlijk ).
Doe een Franse‐woordjes‐quiz. Verdeel de klas in groepjes, jij leest de Franse woorden en
zinnetjes voor en je klasgenoten raden dan wat het allemaal betekent. Je kunt er ook
meerkeuzevragen van maken. Het is wel grappig om ook een Frans prijsje weg te geven. Wat
dacht je bijvoorbeeld van een pain au chocolat?
Vind je zingen leuk? Laat dan een Frans liedje horen en laat de klas zingen. Een leuk nummer
is Je veux van Zaz. Heel makkelijk te vinden via Tou Tube en op internet staat ook de tekst.
Dan word je boekbespreking pas echt een vrolijke boel!

Een stuk voorlezen is natuurlijk altijd een bonne idée. Maar nóg leuker is het als de klas moet
raden hoe het daarna verder afloopt. Je leest bijvoorbeeld het begin van het hoofdstuk
Surprise! voor. Lot belt bij Jee‐Jee aan… Je stopt op een héél spannend moment. Je
klasgenoten schrijven op hoe ze denken dat het verder gaat. Wie zat er het dichtst bij?
Lees het lijstje op bladzijde 64 voor. Dat is in het hoofdstuk Lot part deux. Lot is haar oude
kledingstijl zat en wil een nieuwe look. Je klasgenoten tekenen vervolgens op een vel papier
hoe Lot er eerst uitzag en hoe ze er graag uit wil zien.
Doe alsof je zelf Lot bent. Je leest een paar stukjes uit Au pair voor voor, vertelt van alles
over jezelf en daarna mogen de kinderen uit je klas vragen aan jou (aan Lot dus) stellen.
Over Parijs kun je natuurlijk heel veel informatie vinden. Zoek een paar leuke feitjes en
weetjes op. En het is ook interessant om te vertellen wat een au pair precies doet en hoe je
dat kunt worden.
Kijk ook op www.aupairmeisje.com en www.elisavanspronsen.nl
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