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Beste docent,

Een bijna eindeloze afstand van Tahereh Mafi is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de 
auteur. In 2002, een jaar na de aanslagen op de Twin Towers, zat Mafi op de middelbare school 
en deze periode is haar altijd bijgebleven. In de politiek woedde een flinke strijd tegen het 
terrorisme, maar zij, als zestienjarige moslima met hijab, voerde haar eigen strijd. Het is haar 
verhaal, maar er waren (en zijn) vele anderen die deze ervaringen deelden en helaas nog delen.

Hoewel het boek veel overeenkomsten vertoont met de werkelijkheid, is het een fictief verhaal 
geworden. Op deze manier kon Tahereh haar verhaal vertellen in één boek. Aan het begin van 
het verhaal is Shirin gefrustreerd, en teleurgesteld in de wereld, maar aan het einde van haar 
verhaal heeft ze haar woede een plek kunnen geven. Het is een verhaal over angst, haat en de 
verwoestende impact van bigotterie en vreemdelingenhaat. Maar het gaat ook over voor het 
eerst verliefd worden, het herontdekken van hoop en over het geloof in de medemens (en de 
jaren dat Tahereh breakdancete met haar broers).

In deze lesbrief ligt de focus van de opdrachten op begrijpend lezen, het empatisch 
denkvermogen en creatief schrijven. Ik hoop dat u en uw leerlingen er veel plezier aan zullen 
beleven.

Met vriendelijke groet,

Myrthe Spiteri
Eigenaar en uitgeefdirecteur Blossom Books



- 3 -

Over de samensteller van de lesbrief 
Mijn naam is Caroline Wisse. Het was voor mij snel duidelijk dat ik voor de klas wilde en daar 
ben ik ook helemaal thuis.
Tijdens mijn studie aan de lerarenopleiding tot docent Nederlands, heb ik als specialisatie de 
opleiding tot jeugdboekenwerker in Gent gevolgd. Sinds 2001 geef ik les en bij het vmbo ligt mijn 
hart. Mijn lessen kenmerken zich doordat ze uitgaan van de belevingswereld van de leerling; er 
wordt context geboden, vaardigheden worden geïntegreerd en er is nut en noodzaak. Al mijn 
opdrachten gaan uit van natuurlijke differentiatie. Het was dan ook een logische stap om 
(concept)auteur te worden bij PLOT26, een digitale methode Nederlands waarin spannende 
verhalen centraal staan. Ik haal mijn inspiratie uit mijn leerlingen en buiten school. Dit 
resulteerde in 2011 in Taalenttraining, mijn eigen bedrijf. Op dit moment breid ik uit door 
wetenschappelijk en praktijkonderzoek te koppelen aan het onderwijs, door projecten en 
lesmaterialen te ontwikkelen waarin vaardigheden geïntegreerd worden aangeboden, door niet 
voor de hand liggende samenwerkingen aan te gaan, door sociaal kapitaal te delen, door 
nieuwe concepten te bedenken die aansluiten bij de behoeftes binnen en buiten het onderwijs. 
Dat het onderwijs anders vormgegeven moet worden, is een ding dat zeker is. Daar probeer ik 
mijn bijdrage aan te leveren als lid van het ontwikkelteam Nederlands van Curriculum.nu. Ik 
maak uitdagend lesmateriaal, ga graag een uitdaging aan en wil zelf ook uitgedaagd worden.
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Let op: deze opdracht moet gemaakt worden vóór het boek gelezen wordt.

In deze opdracht wordt de leerling gevraagd om de paratekst van het boek (flaptekst, titel, 
recensies op de achterkant) door te nemen en op basis hiervan een verwachting te formuleren.

Let op: deze opdracht moet gemaakt worden na het lezen van het voorwoord van de uitgever.

In ieder boek van Blossom Books dat is uitgegeven na 1 januari 2017, staat een voorwoord van 
Myrthe Spiteri, de uitgever van Blossom Books. In het voorwoord van dit boek legt zij de nadruk 
op het feit dat het is gebaseerd op eigen ervaringen van de auteur, en welk effect het boek kan 
hebben op de lezer (‘Het boek houdt de lezer een spiegel voor, roept op tot compassie en zet 
aan tot nadenken.’). 

Let op: deze opdracht moet gemaakt worden na het lezen van het voorwoord van de auteur.

In het voorwoord van Tahereh Mafi legt zij uit welke delen waargebeurd zijn, en welke delen zijn 
gefictionaliseerd. Ook vertelt ze e.e.a. over het schrijfproces en het doel van haar boek. Een 
sleutelzin: ‘Een bijna eindeloze afstand gaat over het geven van een stem aan een islamitische 
Amerikaanse tiener in een wereld waarin die zelden de kans krijgt te spreken.’
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Let op: deze opdracht moet gemaakt worden na het lezen van hoofdstuk 1.

De vragen die gesteld worden in deze opdracht dienen met name ter reflectie van de eerder 
geformuleerde verwachtingen. De leerling dient na te denken over de emoties die het eerste 
hoofdstuk oproepen. 

Het eerste hoofdstuk vertelt over de eerste schooldag van Shirin op een nieuwe middelbare 
school. Ze heeft moeite om de weg te vinden en komt daardoor te laat in de les Engels 
(gevorderd niveau). De docent gaat af op haar uiterlijk en herhaalt een paar keer dat hij denkt 
dat Shirin in de verkeerde les zit. Als hij twijfelt aan haar niveau Engels en ze zegt dat het ‘fucking 
perfect’ is, moet ze zich melden bij de rector.
 Hierna volgt een korte beschrijving van hoe ze haar lunchpauze doorbrengt in de wc, 
gevolgd door een korte flashback naar hoe ze werd behandeld op andere scholen –en hoe dat 
niet anders is op deze school. Ze legt uit dat meisjes eigenlijk alleen maar vriendinnen wilden zijn 
zodat ze dichter bij haar superknappe broer konden komen, vertelt hoe onbekenden 
opmerkingen tegen haar maken over haar hoofddoek en hoe ze zich afsluit van iedereen door 
stiekem onder haar hoofddoek naar muziek te luisteren. 

Let op: deze opdracht moet gemaakt worden na het lezen van hoofdstuk 2.

De vragen in deze opdracht zijn deels bedoeld om de emoties die het boek oproepen onder 
woorden te brengen. Daarnaast vraagt het om een vergelijking te maken met hoofdstuk 1. Bij 
vraag 3 zouden enkele overeenkomsten kunnen zijn: 
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• Je komt langzaam meer te weten over het verleden van Shirin;
• Volwassenen luisteren weer niet goed naar haar (haar ouders erkennen haar strijd niet,  
 omdat zij een veel zwaardere jeugd hebben gehad en niet snappen waarom Shirin het   
 zwaar heeft); 
• Shirin sluit zich weer af van anderen;
• Shirin lijkt ook in dit hoofdstuk een beetje chagrijnig en depressief te zijn. Ze vindt niemand  
 echt aardig.
 
Bij vraag 4 zouden enkele verschillen kunnen zijn: 
• Het speelt zich niet af op school maar thuis;
• Shirin voert een vriendelijk gesprek met de vrienden van Navid (haar broer)
• Shirin moet lachen;
• De nadruk van dit hoofdstuk ligt op het vormen van een breakdance-crew, iets dat Shirin  
 leuk vindt, en niet op de xenofobie van de mensen in de omgeving van Shirin;
• Navid heeft een Perzische vriend meegenomen, terwijl Shirin dacht dat zij de enige   
 Perzische familie waren.

Leesrapport: Invullen van Het Boekendagboek

In het leesrapport afkomstig uit Het Boekendagboek van Caroline Cracco, wordt de leerling op 
eenvoudige wijze gevraagd nog eens na te denken over het boek en in kaart te brengen wat hij/
zij van het boek vond. De sterretjes en de illustraties bij huilfactor, zwijmelfactor en lachfactor 
kunnen ingekleurd worden om aan te geven hoe erg de leerling vond dat dit van toepassing was 
op het boek.
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In deze opdracht wordt de leerling gevraagd een eerlijke, open brief te schrijven aan Shirin. De 
nadruk in deze opdracht ligt op creatief schrijven, en het onder woorden brengen van emoties. 
Er wordt van de leerling gevraagd om te vertellen wat het boek met hem/haar heeft gedaan en 
of dit zijn/haar kijk op de wereld heeft veranderd. 

De leerling kan de brief (e-mail) eventueel echt versturen naar de uitgeverij via 
info@blossombooks.nl. Elke leerling zal een reactie ontvangen van de uitgever. 
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