LEERLINGEN
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OpdrachtEN 1
Heb je wel eens een documentaire gezien? Vertel in het kort over die
documentaire.
Waar is de documentaire gemaakt?
Wie waren de hoofdpersonen en wat gebeurde er?
Wat is je het meest bijgebleven?

OpdrachtEN 2
Hoe zou het zijn als je zelf een handicap hebt? Stel dat je opeens niet
meer je schrijfhand kan gebruiken. Of dat je niet meer kunt zien.
Vorm tweetallen met degene die naast je zit. Omstebeurt vertel je kort
wat je het liefste op je brood eet. En waarom je dit zo lekker vindt. Wat
de ene vertelt, schrijft de ander op. Maar één van jullie doet dat met de
hand waar hij of zij nooit mee schrijft. De ander schrijft geblinddoekt.
Wie heeft de meeste moeite met schrijven?

Waar gaat 2Broers over?
Nik en Rino zijn twee broers met een hele bijzondere band. Rino is 11 jaar
en zwemkampioen. Hij traint elke dag om nog beter te worden. Nik (9) is zijn
grootste fan. Hij zit een rolstoel, omdat zijn spieren niet goed werken. Daardoor is hij heel zwak. Rino helpt zijn jongere broer altijd. Hij zeurt er nooit over.
Maar Rino zou het wel fijn vinden voor zijn broertje als hij alles zelf kon. Toch
ziet Nik zijn handicap niet als een probleem. Een rolstoel is soms ook best handig. Om lekker samen te racen bijvoorbeeld. Of als je met de kinderen in de
buurt oorlogje speelt. Dan is Nik de tank. Nog een voordeel: als hij keept gaat
er geen bal in. Nik vindt zijn broer heel erg lief, omdat Rino er altijd voor hem
is. Nik wenst dan ook dat hij het nog lang leuk heeft met Rino. En dat ze nooit
een saai leventje zullen leiden.
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OpdrachtEN 3
Wat vond je van de documentaire? Probeer uit te leggen wat je leuk en
minder leuk vond.

OpdrachtEN 4
Veel mensen hebben 2Broers al gezien. Zij weten nu allemaal – net als
jij – hoe Nik en Rino over dingen denken. Vind je het dapper dat de jongens op alles antwoord geven, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk?
Probeer uit te leggen waarom je dat vindt? Zou je zelf in een documentaire over iets heel persoonlijk of intiems kunnen praten? Waarom wel of
niet?

OpdrachtEN 5
Waarom denk je dat in 2Broers alleen Nik en Rino zijn gefilmd en niet
hun ouders?

OpdrachtEN 6
Stel dat een regisseur een documentaire over jou en je broer of zus
zou maken. Waarover zou het dan gaan? Welke broer of zus kies je en
waarom? Wat is er interessant om van jullie allebei te filmen? En wat is
de titel van jouw documentaire?

