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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
Stel je voor dat jij een dag niet een jongen maar een meisje was. Of niet
een meisje maar een jongen. Wat zou je dan allemaal doen? Noem één
ding wat je er leuk aan lijkt. En één ding wat je helemaal niet leuk lijkt.
Probeer je antwoord toe te lichten.

Waar gaat Ik ben een meisje! over?
Joppe is een meisje van 13 jaar. Een meisje dat met haar vriendinnen over
leuke jongens droomt. Een meisje dat van dansen houdt. Toch is Joppe niet
zomaar een meisje. Ze is geboren als jongen. Maar al heel vroeg wist ze dat
dat niet klopte. Joppe voelde zich helemaal geen jongen. Jongenskleren werden verruild voor meisjeskleren. Ze liet haar haar groeien. En besloot om haar
naam te veranderen. Job werd Joppe. Nu is ze verliefd op Brian. Joppe probeert hem te versieren. Dat is best wel spannend. Want hoe zal Brian reageren
als Joppe verkering vraagt?
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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
Joppe is heel open in de documentaire. Vind je het knap dat zij zoveel
durft te vertellen? 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
Het was best moeilijk voor Susan Koenen om een kind te vinden voor
haar documentaire. Hoe komt dat denk je?
Joppe wil graag een meisje zijn, terwijl zij is geboren als jongen. In één
van de vorige opdrachten heb je bedacht hoe het zou zijn als je voor een
dag geen jongen maar een meisje bent. En andersom. Teken nu in een
strip van zes plaatjes hoe een dag uit jouw leven als jongen of meisje
eruit ziet. Het hoeft niet heel goed getekend te zijn. Als maar duidelijk
is wat er gebeurt. Schrijf onder elk plaatje waarom je juist dat hebt
getekend.

OpdrachtEN 6
In de documentaire Ik ben een meisje! zie je dat Joppe een vlinder
bekijkt die plotseling de woonkamer komt binnen vliegen. Eigenlijk lijken
de levens van de vlinder en van Joppe een beetje op elkaar. Kun je uitleggen hoe dat zit?

