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De wereld van Anna Woltz

Anna Woltz (1981) groeide op in Den Haag. Als vijftien
jarige schreef ze een jaar lang columns voor de Volkskrant 
over haar leven op school. In 2002 kwam haar eerste kin
derboek uit: Alles kookt over. Anna studeerde Geschiedenis 
in Leiden en is nu fulltime schrijfster; ze heeft 24 boeken 
geschreven. Gips (2015) werd bekroond met de Gouden 
Griffel en was een televisieserie op Zapp, Alaska (2016) 
kreeg een Zilveren Griffel. In de zomer van 2019 draaide de 
verfilming van Mijn bijzonder rare week met Tess in de bio
scoop en voor die herfst schreef Anna Haaientanden, het 
Kinderboekenweekgeschenk 2019. Haar boeken worden 
vertaald in 18 talen, waaronder Engels, Frans, Duits, Pools, 
Japans en Chinees. 

Fitz is woedend. Omdat haar 
ouders uit elkaar zijn. Omdat ze 
nu een heenenweertas heeft. 
En omdat haar moeder iets onge
lofelijk stoms heeft gezegd. Maar 
dan raakt haar zusje gewond. 
Ze belandt in het ziekenhuis, 
waar Fitz een geheimzinnige 
jongen van vijftien ontmoet, 
vriendschap sluit met een meisje 
in een boevenpak en tussendoor 
een verpleegster en een dokter 
aan elkaar koppelt. Zelf wordt ze ook verliefd, maar dat 
is natuurlijk niet de bedoeling. 

Anna 
in het kort

over gips
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Wat vind je 
leuker: lezen 
of schrijven?
‘Vanaf mijn twaalfde was het mijn droom om 
schrijver te worden. Dat kwam doordat ik 
met zo’n ongelooflijk plezier lezer was. Mijn 
eigen kleine kinderwereld werd oneindig 
veel groter door de boeken die ik las. Kiezen 
is dus onmogelijk: schrijver kun je alleen 
maar zijn als je ook lezer bent.’ 

Hoogtepunt uit 
je carriere?
‘Het was fantastisch om de Gouden Griffel te 
winnen voor Gips en heel spannend om het 
Kinderboekenweekgeschenk te mogen schrijven. 
Maar stiekem ben ik het allergelukkigst achter de 
computer, bezig aan een nieuw verhaal…’

Hoe kun je je zo 
goed in kinderen 
verplaatsen?
‘Ik weet nog precies hoe het was om zelf tien, 
twaalf jaar oud te zijn: hoe ik dacht, hoe ik voelde. 
Maar natuurlijk had ik een andere jeugd dan kin
deren van nu. Daarom vind ik het zo leuk om scho
len en bibliotheken te bezoeken: bijna wekelijks 
ga ik in gesprek met kinderen. En elke keer blijkt 
weer: samen over een boek praten is een gewel
dige manier om samen over het leven te praten.’

En dan nog een vraag over 
Gips... Hoe kwam je erbij 
het hele verhaal in een 
ziekenhuis te laten spelen?

‘Mijn ‘kleine’ zusje is dokter – traumachirurg 
zelfs… Jarenlang vertelde ze me al verhalen over 
haar avonturen, totdat ik opeens bedacht dat zo’n 
ziekenhuis niet alleen een prachtige setting is voor 
een doktersroman, maar ook voor een kinderboek. 
Kinderen komen óók in ziekenhuizen – als patiënt 
of als bezoeker – en alles wat daar gebeurt, dat  
doet ertoe. Voordat ik begon met schrijven, heb 
ik eerst een hele dag en nacht meegelopen met 
mijn zusje, zodat ik het ziekenhuis écht goed kon 
beschrijven.’

4 vragen aan anna
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Wat een weer!
In Gips sneeuwt het. Zo erg dat het invloed 
heeft op het verhaal. Lees de volgende drie 
scènes voor waarin het weer een belangrijke 
rol speelt. Laat de leerlingen één van deze 
drie scènes kiezen en herschrijven, waarbij ze 
het weertype veranderen. Dus in plaats van 
sneeuw, is het stikheet of regent en onweert 
het. Op welke manier verandert de scène en 
hoe loopt het verhaal nu af? Deel de schrijftips 
met de leerlingen voor ze aan de slag gaan.  
Als ze klaar zijn, lezen ze hun verhaal voor 
aan de klas. Bespreek de verhalen met elkaar. 
In hoeverre zijn de scènes veranderd? Hoeveel 
invloed vinden de leerlingen dat het weer op 
een verhaal kan hebben?

Fragment 1
Eindelijk zie ik papa en Bente de straat in 
komen. Mijn vader fietst langzaam en blaast 
witte wolkjes uit. Zijn haar zat in de war toen 
hij geboren werd, en zo is het altijd gebleven. 
In het verhaal van onze familie werd mama 
eerst verliefd op zijn rare haar, toen pas op de 
rest.
Bente zit op de bagagedrager, maar niet met 
haar gezicht naar voren. Ze kijkt naar de straat 
die al voorbij is en heeft een reusachtige slee 
in haar armen. Haar handen zijn rood van de 
kou, want haar wanten liggen nog bij mama.
Ik dacht dat ik onzichtbaar was achter het 

raam op de eerste verdieping, maar opeens  
begint mijn vader te zwaaien. Echt, die man 
kan geen halfuur onthouden dat hij boos is.  
Er komt extra veel mist uit zijn mond en zijn 
hele gezicht lacht. Hij wijst naar de slee, steekt 
zijn duim op en zwaait nog een keer.
En dan gaan ze onderuit.
Het gebeurt zo snel dat ik ze bijna niet zie 
vallen. Het ene moment fietsen ze daar, het 
volgende liggen ze allebei op de grond. Papa 
komt op het stuur terecht en Bente valt boven 
op de slee. De slee die ze nog steeds omhelst.
Twee hartslagen is het helemaal stil. De 
buurvrouw is opgehouden met krabben, ik 
klem mijn vingers om de gouden ring – en dan 
begint Bente te krijsen.
Natuurlijk ben ik meteen vergeten dat ik niet 
naar buiten mag. Ik ruk de deur open en storm 
de steile trap af. Zodra ik de voordeur open
trek, hoor ik Bente weer. In mijn veel te dunne 
trui ren ik de straat op. De lucht is knisperend 
koud en bijt in mijn neus.
Vanaf een afstand kan ik het bloed al zien.
Papa zit op zijn knieën bij mijn zusje en de 
nieuwe buurvrouw staat er ook bij. Bente 
klemt de vingers van haar linkerhand om  
haar rechterpols. Haar rechterhand is de  
hand die voor al het bloed zorgt.
Ik blijf staan en voel iets draaien.
Het topje van haar ringvinger is verdwenen. 

1.  Probeer het weer voor je te zien. Hoe 
ziet het er buiten uit en wat gebeurt er 
als je er doorheen loopt? Voorbeeld uit 
Gips: Ik loop precies in het spoor van 
de sneeuwbal, anders verpest ik het 
prachtige veld.

2.  Leef je in in de hoofdpersoon. Hoe 
voelt het weer voor hem/haar? Hoe 
zal hij/zij zich bewegen? Voorbeeld uit 
Gips: De sneeuw knerpt fantastisch 
onder mijn voeten. De eerste handvol 
die ik oppak, brandt in mijn vingers.

3.  Het weer speelt zich buiten af, maar 
het kan binnen nog steeds invloed op 
de hoofdpersoon hebben. Omdat het 
zo heet is dat je je binnen een rotje 
zweet of omdat de regen je haar zo 
nat heeft gemaakt dat er druppels op 
je schrift vallen. Voorbeeld uit Gips: 
Ik kijk naar mijn schoenen, die nog 
steeds vochtig zijn.

4.  Bedenk wat de hoofdpersoon voor 
kleren aanheeft. Die kleren kunnen bij 
het weer passen of juist niet waardoor 

hij/zij bibbert van de kou of het  
extreem heet heeft. Voorbeeld uit 
Gips: In mijn veel te dunne trui  
ren ik de straat op. De lucht is  
knisperend koud en bijt in mijn  
neus.

5.  Je hoeft het verhaal niet na te  
schrijven. Door het veranderen van 
het weer, wordt het verhaal waar-
schijnlijk helemaal door elkaar 
geschud. Dat is de bedoeling, laat je 
meevoeren door je fantasie. sc
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Ontwikkelingsgebieden: 
creatieve ontwikkeling

Nodig: pen en papier

Duur opdracht: 
30 – 40 minuten

Klassikaal en individueel

Kerndoelen: 9, 43, 54 

lessuggestie 1
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Fragment 2
Als de deuren van de lift opengaan, houd ik 
mijn adem in. Recht tegenover me is een wand 
van ramen. En door die ramen zie je de stad 
liggen. Niet een paar straten, niet een halve 
wijk, maar de hele stad. Alsof je omhoog bent 
getakeld en opeens alles snapt.
In het midden, voor al die ramen, staat een 
rolstoel met een jongen erin. Hij heeft bruin 
haar dat voor zijn ogen hangt en hij kijkt niet 
eens naar buiten. Ik ben meteen boos op hem, 
want ik wilde hier alleen zijn.
Ik loop naar het raam dat zo ver mogelijk van 
hem weg is. De hemel is een raar soort grijs en 
er is heel erg veel van. Ik wil mijn masker af
doen, maar dat kan niet. Die zwijgende jongen 
zit daar maar. Buiten beginnen juist de eerste 
sneeuwvlokjes te vallen. lk zie ze langs het 
raam dwarrelen, vers uit de wolken.
‘Ik ben een keer,’ zegt de jongen opeens, ‘op het 
platte dak van onze school geklommen, vlak 

na een sneeuwstorm. Daarboven rolde ik de 
grootste sneeuwbal die je ooit hebt gezien.  
En toen ben ik samen met de sneeuwbal door 
het glazen dak van de aula gezakt. Ik had  
drieënvijftig hechtingen nodig.’ 
Ik draai mijn gezicht met het masker naar  
hem toe. Hij is zeker wel vijftien en ik voel  
me opeens heel erg twaalf en drie weken.
‘Ik heb ook een keer een huis op het ijs ge
bouwd, zegt hij. ‘Toen het lente werd, zakte 
het zo de rivier in. Mensen kunnen het nu 
huren voor een duikvakantie.’
Zijn ogen zijn donkerbruin en er zitten diepe 
kringen onder. Ik weet niet of hij nog op school 
zit, maar áls hij naar school gaat, dan zijn er 
twee mogelijkheden. Of hij is de populairste 
jongen van de klas en alle meisjes zijn verliefd 
op hem. Of hij zit elke pauze alleen en wordt 
uitgelachen zodra hij zijn mond opendoet.
Hij leunt terug in de rolstoel. ‘Nu jij. Wat is het 
ergste wat je ooit hebt gedaan?’

Fragment 3
Het is echt nog honderdduizend keer erger 
dan ik verwacht had. Een paar uur geleden, 
toen het net begon te schemeren, was het veld 
bijna onzichtbaar. Maar nu wordt het verlicht 
door vier gigantische schijnwerpers. Een 
halve seconde denk ik nog: wow, het is echt 
goed gelukt! En dan denk ik: was er maar een 
vulkaan om in te springen.
‘Moet je kijken wat daar staat,’ zegt Adam 
vrolijk.
Hij wijst naar de reusachtige letters in de 
sneeuw:

VANDAAG 
BEN IK 
OP ADAM

‘Zie je dat?’ vraagt hij. ‘Iemand heeft vandaag 
ben ik op Adam in de sneeuw geschreven.’
‘Ik ben niet blind,’ zeg ik boos. ‘Natuurlijk zie 
ik het.’ Mijn wangen gloeien. ‘Ik vind het echt 
zonde van de sneeuw.’
Hij kijkt opzij naar mij, maar ik blijf naar de 
letters staren.
‘Ik ben benieuwd wie dat geschreven heeft,’ 

zegt hij. ‘Misschien ben ik ook wel op haar.’ 
‘Vast niet,’ zeg ik.
Hij kijkt nog steeds opzij. ‘Je kunt het nooit 
weten, toch?’
Ik geef geen antwoord.
‘Nou,’ zegt Adam, ‘ik vind het in elk geval cool.’ 
Ik kijk naar mijn schoenen, die nog steeds 
vochtig zijn.
‘Er staat vandaag,’ zeg ik. ‘Heb je dat gezien?  
En vandaag is dus al bijna voorbij.’
‘Maar morgen ben ik hier weer,’ zegt hij.  
‘En dan loop ik toevallig even naar het raam, 
en dan lees ik: vandaag ben ik op Adam.  
En dan denk ik: man, wat cool.’
Ik bal mijn vuisten.
‘Morgen is de sneeuw natuurlijk weg. Dan 
staat er helemaal niks meer.’
‘Denk je?’ Hij houdt zijn gezicht vlak voor het 
raam en vouwt zijn handen rond zijn ogen.  
‘Ik zie heel veel sterren, dus het is helder.  
Geen nieuwe sneeuw op komst. En het vriest 
al de hele dag, dus die sneeuw blijft vannacht 
echt wel liggen.’
Hij gaat rechtop staan.
‘Het spijt me voor je,’ zegt hij opgewekt, ‘maar 
die woorden staan er morgen nog steeds.’

5 inspirerende lestips
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Ra ra, wie ben ik?
In Gips heeft hoofdpersoon Fitz een tijger
masker op omdat ze iets ergs op haar hoofd 
heeft geschreven wat niemand in het zieken
huis mag zien. Ook Adam draagt een masker. 
Dat zie je niet, maar hij loopt met een geheim 
dat hij liever niet met anderen deelt. 

Daarom ziet hij er aan de buitenkant  
stoerder uit dan hij zich van binnen voelt. 
Bij deze opdracht tekenen leerlingen zichzelf 
met een masker op. Wat houden zij erachter 
verborgen? Laat de leerlingen als ze klaar 
zijn bij elkaar langslopen om elkaars masker 
te bewonderen en te ontdekken wie of wat 
erachter ziet.

Stappenplan  
knutselopdracht

Stap 1 
Vouw een A4 vel in de 
breedte doormidden. 
Teken op de rechterhelft 
een zelfportret en voeg 
wat grappige, verrassende 
details toe. Bijvoorbeeld 
een tekst op je voorhoofd, 
een puist op je kin of een 
piercing in je neus. 

Stap 2 
Klaar met het portret? 
Vouw de lege linkerhelft 
van het vel over het 
portret en trek het portret 
over. Tip: Dit gaat het  
makkelijkst als je het  
tegen het raam houdt. 

Stap 3 
Teken een masker op  
het bovenste gezicht. 

Stap 4 
Trek met een  
liniaal 4 of 5  
horizontale lijnen 
op het masker. In 
ieder geval onder  
en boven je mond,  
onder en boven je 
neus en onder en 
boven je ogen. 

Stap 5 
Knip de lijnen  
in zodat er 5 of 6  
verschillende  
stroken ontstaan. 
Vouw steeds een 
strook terug, zodat 
je kunt zien welk 
gezicht en welke 
verrassingen er 
achter het masker 
verborgen liggen.  

Ontwikkelingsgebied: 
creatieve ontwikkeling

Nodig: A4 tekenpapier 
en (kleur)potloden

Duur opdracht: 
30 – 40 minuten

Individueel

Kerndoel: 54 

5 inspirerende lestips
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Tip! 
Toon het  
stappenplan  
op het digibord, 
zodat leerlingen 
de stappen 
kunnen volgen. 
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Geef goede raad
Adam, Fitz en Primula lopen in Gips tegen 
allerlei problemen aan. Van een scheiding 
tot een lang ziekbed. Lees de drie fragmenten 
hieronder voor en bespreek ze na met  
de leerlingen. Welk advies zouden zij de 
hoofdpersonen geven? U kunt er ook voor  
kiezen om de leerlingen deze opdracht  
individueel te laten maken. In dat geval  
kiezen ze een van de drie problemen uit en 
zetten ze hun advies op papier.

Fragment 1
‘Vanmorgen gingen Bente en ik voor het eerst 
bij mijn vader wonen. We mogen niet logeren 
zeggen, want dat is het niet. Het is wonen. 

Mijn moeder bracht ons en we hadden  
heel veel woonspullen mee. En ook eten,  
want we wisten niet zeker of papa wel  
naar de supermarkt was geweest.’ 
Ik stop en kijk naar Adam. ‘Wil je dit echt 
horen?’ 
‘Geloof me.’ Hij veegt zijn bruine haar uit zijn 
ogen. ‘Als ik het saai vind, dan merk je dat me
teen. Vraag maar aan mijn leraren. Ga door!’
Ik zucht. ‘We kwamen bij papa aan en alle  
dozen waren nog dicht. En de koelkast was 
leeg. Ik bracht mijn heenenweertas –’
‘Je wát?’
‘Mijn heenenweertas. Dat is een tas vol 
spullen die je elke week van het ene huis naar 

Ontwikkelingsgebieden: 
burgerschap

Duur opdracht: 20 minuten

Klassikaal of individueel

Kerndoelen: 3, 34, 37 

5 inspirerende lestips

Het ziekenhuisparcours
Fitz wordt later dokter, dat weet ze al sinds 
haar zevende. Daarom houdt ze alles in het  
ziekenhuis goed in de gaten. Je weet maar 
nooit wanneer het van pas komt. Tijdens  
deze gymles testen leerlingen met een zieken
huisparcours of zij ook in een ziekenhuis  
zouden kunnen werken. Welk groepjes legt 
het par cours het snelste af? De gymles  
verloopt als volgt:

1.  Zet een parcours uit waarvoor leerlingen 
koelbloedig, secuur en snel moeten zijn als 
een arts of verpleegkundige. Ze vervoeren 
bijvoorbeeld met z’n tweeën een patiënt, 
verbinden een volgende patiënt en bij een 
spoedgeval trekken ze een sprintje. 

2.  Deel de klas op in groepjes van vier tot zes 

leerlingen, waarbij de ene helft van het 
groepje voor patiënt speelt en de andere 
helft voor arts/verpleegkundige. De leer
lingen moeten steeds goed met elkaar  
samenwerken om hun missies snel en  
goed te volbrengen. Controleer ook of ze  
dat doen. Is een verbandje rommelig  
aangelegd? Dan proberen ze het nog eens 
opnieuw. Raakt de patiënt de grond terwijl 
hij vervoerd wordt? Dan begint het perso
neel weer van voor af aan.  

3.  De leerlingen lopen het parcours twee keer 
in estafettevorm en wisselen na ronde 1 van 
rol, zodat iedereen personeel en patiënt is 
geweest. Welk groepje legt het parcours  
het snelst zonder oog voor de patiënt te 
verliezen?  

Ontwikkelingsgebieden: 
bewegingsonderwijs,  
motorische ontwikkeling

Nodig: attributen en  
gymtoestellen naar keuze  
om het parcours uit te zetten

Duur opdracht:  
30 minuten

In groepjes

Kerndoelen: 34, 57, 58 
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het andere sleept. Omdat je sommige dingen 
gewoon altijd nodig hebt.’
Hij knikt.
‘Bij papa moeten Bente en ik een kamer delen, 
dus we waren samen aan het uitpakken. Maar 
omdat ik mijn dikke trui nergens kon vinden, 
liep ik de gang weer op. En toen hoorde ik ze.’
Ik sta daar weer in die donkere gang vol 
verhuisstof. De muren zijn door een vorige 
bewoner geschilderd in een kleur die je zelf 
nooit zou kiezen. Op de vloer ligt bobbelig zeil 
dat blijft plakken hoe vaak je het ook dweilt. 
En dan hoor ik mijn ouders praten.
‘Mijn vader was bijna aan het huilen,’ zeg ik 
tegen Adam. ‘Hij riep dat hij er nooit aan ging 
wennen om gescheiden te zijn. Hij had echt 
rotdagen gehad in zijn eentje. Maar toen zei 
mijn moeder dat hij juist moest genieten van 
zijn tijd alleen.’

Adam fronst zijn wenkbrauwen. ‘Van zijn tijd 
zonder haar?’
‘Van zijn tijd zonder Bente en mij.’ Ik bal mijn 
vuisten. ‘Mama zei dat ze superveel zin had 
in een weekend zonder kinderen. Want dan 
kon ze eindelijk weer zichzelf zijn. Ze had al 
een heel programma gemaakt! Vandaag ging 
ze hardlopen, vanavond cocktails drinken met 
vriendinnen. Morgenochtend uitslapen en 
daarna een heel seizoen van Mad Men kijken. 
En tussendoor ging ze de hele tijd dingen eten 
waar Bente en ik niet van houden.’

Fragment 2
‘Je schreef dat je me nodig had,’ zeg ik streng. 
‘Had je me nodig om naar je borsten te kíjken, 
of hoe zit het?’
‘Nou...’ Ze aarzelt. ‘Natuurlijk heb ik je niet écht 
nodig, want ik weet veel meer dan andere 
kinderen.
Ik krijg al een halfjaar thuis les en in het 
ziekenhuis leer je ook heel veel. Weet jij wat 
pulmonalis insufficiëntie is?’
Ik schud mijn hoofd.
‘Zie je wel! Dat weten gewone kinderen niet.’ 
Ze zucht. ‘Maar dat is dus juist het probleem... 
Over een paar weken moet ik voor het eerst 
naar groep zeven.
En dan staan we straks bij gym te wachten 
voor de ringen, en dan kan ik alleen maar 
praten over ballondilataties en pulmonalis
stenose.’

Opeens haalt ze iets zwaarder adem. Ze legt 
een hand op de plaats van het litteken en gaat 
op de grond zitten.
‘Soms voel ik mijn hart echt zitten,’ zegt ze. 
Een beetje buiten adem. ‘Dan lijkt het alsof het 
in zichzelf knijpt. Als een vuist, snap je?’ Ze 
vouwt de vingers van haar vlinderhand om 
haar duim en ik zie haar knokkels wit worden.
Ik ga naast haar op de grond zitten en zonder 
dat ik het wil, leg ik mijn hand op haar zwart
wit gestreepte rug. ‘Moet ik iemand halen?’
Primula schudt haar hoofd. ‘Dokter Wong zegt 
dat het niet gevaarlijk is.’ Haar vuist ontspant 
zich weer.
‘Weet je, als je misschien doodgaat zijn klep
protheses en hartlongmachines écht wel 
goede dingen om over te praten. Maar als je 
blijft leven, vinden andere kinderen het maar 
saai...’

5 inspirerende lestips

Gesprektips fragment 1
De ouders van Fitz zijn net 
uit elkaar als ze dit gesprek 
tussen haar ouders opvangt. 
Wat denken de leerlingen 
dat er aan de hand is? 
Waarom zal de moeder van 
Fitz dit zeggen? Wat zouden 
de leerlingen doen als ze 
Fitz waren? En wat zouden 
ze tegen haar zeggen om 
haar gerust te stellen? Hoe 
denken de leerlingen dat 
dit weer goed kan komen? 
Zijn de leerlingen zelf ook 
weleens zo boos geweest 
als Fitz? Waar ging dat over 
en hoe kwam het toen weer 
goed?

Gesprektips fragment 2
Primula heeft hartproblemen 
en is daardoor al heel lang 
niet naar school geweest. Zo 
lang dat ze bang is om weer 
te gaan. Waarom is Primula 
volgens de leerlingen bang 
om weer naar school te 
gaan? Wat vinden ze van 
die angst? Waarover praten 
leerlingen van groep 7? Wat 
zouden de leerlingen tegen 
Primula zeggen om haar 
moed in te praten? Hebben 
de leerlingen zelf weleens 
angsten overwonnen? Hoe 
hebben ze dat gedaan?
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Fragment 3
Ik blijf staan en kijk naar hem. Mijn hart 
bonkt. ‘Ik moet het weten. Voordat ik hem zie. 
Wie is Benjamin?’
We zijn in een gebouw vol ellende en ik wil 
voorbereid zijn. Krijg ik straks een kaal hoofd 
te zien? Eén been, vreselijke pijn, iemand in 
coma?
‘Op dit moment,’ zegt Adam, ‘is Benjamin nog 
helemaal niemand. Maar het is de bedoeling 
dat hij mijn broertje wordt.’
‘De bedoeling?’
‘Hij is vandaag min zesenzeventig dagen oud.
Ik slik. ‘Ik wist niet dat je dan kon leven...’
‘Het kan eigenlijk ook niet.’ Adams gezicht 
is een masker. ‘Het productieproces van een 
baby duurt veertig weken. Dan is het kind 
klaar. Maar Benjamin werd na achtentwintig 

weken geboren. Zijn longen zijn nog niet af, 
zijn darmen werken niet goed, er zit een gat 
in zijn hart dat dicht moet gaan... Heb je E.T. 
gezien?’
‘Die film over zo’n buitenaards wezen dat de 
hele tijd naar huis wil bellen?’
Adam knikt. ‘Zo ziet mijn broertjé eruit.  
Als een piepkleine E.T. En toch vinden mijn 
ouders hem de mooiste wonderbaby van de 
wereld.’
Hij staart naar de tlbuizen in het plafond.  
‘Stel dat er in een donkere straat een bloede
rige zombie met een bijl op je afkomt. En dat je 
ouders dan zeggen: ach, wat een aardige man 
loopt daar. Zo voelt het nu al een week.’

Gips gaat over het ziekenhuis, maar ook over 
de liefde. Hoe denken de leerlingen daarover: 
zijn ze snel verliefd of willen ze er niks over 
weten? In De grote Gips liefdestest ontdekken 
ze welk liefdestype ze zijn. Deel de werk
bladen uit en laat ze de test invullen. Gaan 
ze met elkaar in gesprek over de uitkomst of 
houden ze de uitslag liever voor zichzelf?

Gesprektips
Adams broertje ligt in het 
ziekenhuis omdat hij veel te 
vroeg is geboren. Waarom 
praat Adam zo over zijn 
broertje denken de leerlin-
gen? Hoe zal hij zich van 
binnen voelen? Waar is hij 
bang voor? Hoe gedraagt 
Adam zich naar anderen? 
Snappen de leerlingen dat? 
Hebben zij zich ook weleens 
stoerder voorgedaan dan ze 
zich van binnen voelden? 
Wanneer en waarom? Welk 
advies zouden de leerlingen 
Adam willen geven?

De grote Gips liefdestest
Ontwikkelingsgebieden: 
oriëntatie op jezelf en de 
wereld

Nodig: werkblad  
(voor elke leerling)

Duur opdracht:  
10 minuten

Individueel

Kerndoel: 9
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 1
Help, je bent verliefd op iemand  
die drie jaar ouder is!  
Wat doe je?

a.  Niks, iemand die zoveel ouder is, ziet mij vast 
niet staan

b.  Ik probeer zijn/haar hart te veroveren, in de 
liefde telt leeftijd niet

c.  Ik probeer bij hem/haar op te vallen, maar 
durf niet de eerste stap te zetten

 2 
Als Fitz Adam net kent, zegt ze dat ze 
zijn achternaam zou willen hebben. ‘Dan 
moet je met me trouwen’, antwoordt hij. 

Wat zou jij doen als iemand die je leuk vindt 
dat tegen je zegt?
a.  Mijn agenda halen, dan kan ik de trouwda

tum meteen vastleggen
b.  Van binnen juichen en ondertussen koel 

proberen te blijven en lachen om zijn/haar 
grap

c.  Ik maak me uit de voeten, ik spring nog 
liever in een vulkaan dan dat ik met iemand 
trouw

 3 
Iemand die je leuk vindt, schrijft  
zijn/haar nummer op je hand.  
Wat doe je?

a.  Ik schrijf het nummer overal op, zodat ik het 
niet kan verliezen en m’n hand was ik nooit 
meer

b.  Ik vraag waarom hij/zij het niet op een brief
je had kunnen schrijven, nu is m’n hand vies

c.  Ik schrijf het nummer thuis over en teken er 
een hartje bij, maar no way dat ik hem/haar 
durf te bellen

 4 
Degene die je leuk vindt, zit met iemand 
anders te praten en lacht hardop om zijn/
haar grapjes. Hoe reageer je?

a.  Ik bedenk welke grappige dingen ik tegen 
hem/haar kan zeggen, zodat hij/zij de vol
gende keer om mij lacht

b.  Eerst draait mijn maag zich om, dan loop ik 
op ze af, ik zal weleens laten zien wie hier 
het grappigst is

c.  Ik reageer niet, dit had ik al verwacht, hij/zij 
ziet me vast niet staan

 5
Wat denk je als je hoort dat  
iemand gaat trouwen?
 

a.  Wat romantisch, over tien jaar is het mijn 
beurt!

b.  Wat een sukkels, ze weten zeker niet dat één 
derde van alle huwelijken misgaat!

c. Leuk, ik hoop dat ik ben uitgenodigd!

De wereld van Anna Woltz
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Kun je het woord liefde niet uitstaan of ben je juist vaak verliefd? En als je 
het bent, vertel je het dan aan die ander of is het je best bewaarde geheim? 
Doe de test en ontdek welk liefdestype jij bent.

De grote Gips liefdestest Deze test is 
ook geschikt 
voor koele 
kikkers!



 6
Je kent twee mensen die elkaar leuk vin-
den, maar dat niet tegen elkaar durven te 
zeggen. Wat doe je?

a.  Niks, ze hebben vast een reden om het niet 
tegen elkaar te zeggen

b.  Ik haal alles uit de kast om die twee aan el
kaar te koppelen, er is toch niks mooiers dan 
de liefde?

c.  Ik zeg tegen de een dat ik het wel snap dat 
hij/zij niet durft, misschien kan hij/zij de 
ander een anoniem briefje sturen?

 7 
Welke omschrijving past het beste  
bij de afspeellijst waar jij graag naar 
luistert?

a.  Gevoelige nummers die over de liefde gaan
b.  Vrolijke nummers waarop je goed kunt dan

sen
c.  Harde stampmuziek, die je de wereld om je 

heen doen vergeten

 8 
Hoe vind je het om alleen samen te  
zijn met degene die je leuk vindt?
 

a. Geen idee, ik vind niemand leuk
b.  Zo spannend dat ik ineens niks meer weet te 

zeggen
c.  Fantastisch, nu kan ik eindelijk verkering 

vragen!

 9 
Degene die je leuk vindt, is geconcen-
treerd ergens mee bezig waardoor hij/zij 
jou niet ziet. Wat doe je?

a.  Ik staar stiekem naar hem/haar en hoop dat 
hij/zij het niet doorheeft

b.  Ik staar naar hem/haar en probeer oogcon
tact te zoeken, als dat niet lukt dan zwaai 
ik met beide armen om duidelijk te maken: 
‘hallo, hier ben ik’

c.  Ik loop door, hij/zij heeft het duidelijk druk 
met andere zaken
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7 t/m 15 punten? Hallo ijskonijn
Liefde? Dat woord komt niet voor in 
jouw woordenboek. Komt dat omdat je 
nog nooit verliefd bent geweest of om
dat je het – net als Fitz – niet aan jezelf 
durft toe te geven? Probeer je er toch 
een beetje voor open te stellen, want 
verliefd zijn, kan zó lekker voelen. Dat 
ontdekt zelfs Fitz als ze eindelijk een 
beetje ontdooit. 

16 t/m 25 punten?  
Wachten duurt lang… 
Verliefd zijn, jij weet precies hoe dat 
voelt, maar wat moet je met dat ge
voel? Want ja, hoe fijn verliefd zijn ook 
is, afgewezen worden, is vooral pijnlijk. 
Logisch dat je zo denkt, maar als jullie 
dat allebei doen, is het lang wachten op 
de prins(es) op het witte paard. Probeer 
dus toch een manier te verzinnen om 
die ander (subtiel) te laten weten dat je 
hem/haar leuk vindt. Als het weder
zijds is, heeft die ander het vast door.   

26 t/m 35 punten?  
Jij staat in vuur en vlam
Verliefd zijn is je lust en je leven. Je 
bent altijd wel op iemand en anders 
ben je druk bezig om anderen aan 
elkaar te koppelen. Als je zelf iemand 
leuk vindt, laat je dat die ander meteen 
weten. Het leven is veel te kort voor 
onzekerheid, vind jij. Klopt, bedenk al
leen dat je een ander met je gevoelens 
kunt overvallen. Trap dus soms even 
op de handrem als je de drang voelt om 
een trouwdatum te plannen of te vra
gen hoeveel kinderen die ander wil.   

Bekijk hier je uitslag
1. a. = 1  b. = 5  c. = 3 
2. a. = 5  b. = 3  c. = 1 
3. a. = 5  b. = 1  c. = 3 
4. a. = 3  b. = 5  c. = 1 

5. a. = 5  b. = 1  c. = 3 
6. a. = 1  b. = 5  c. = 3 
7. a. = 5  b. = 3  c. = 1 
8. a. = 1  b. = 3  c. = 5 
9. a. = 3  b. = 5  c. = 1

Ben jij een ijs-
konijn of een 
hete bliksem?

Tel op  
hoeveel 

punten je 
hebt!


