Lesbrief - Hoe gaat het met jullie?
Introductie
Vanaf begin maart 2020 leven we in Nederland in een zeer bijzondere situatie. De pandemie
van het coronavirus heeft in ons land iedereen in zijn greep. In april 2020 zijn de Flevolandse
bibliotheken, Omroep Flevoland en Batavialand samen een provinciaal project gestart over wat het
coronavirus betekent voor de bewoners van Flevoland. Zo’n tien televisie-afleveringen zijn gemaakt
over hoe Flevolanders leven in coronatijd. Deze afleveringen heeft Omroep Flevoland uitgezonden.
Eind 2020, begin 2021 is iedereen opnieuw geïnterviewd met de vraag: hoe gaat het nu met jullie?
Van deze interviews zijn verhalen geschreven die gepubliceerd zijn op www.flevolandsgeheugen.nl.
Deze lesbrief gaat over het verhaal van Bente de Vries, een middelbare scholier uit Emmeloord die
vorig jaar eindexamen heeft gedaan en nu studeert in Groningen.
Doel
Aan de hand van verschillende materialen het gesprek met leerlingen aangaan rondom de vraag: hoe
gaat het met jullie?
Voor wie is deze lesbrief?
De lesbrief is geschikt voor leerlingen van alle niveaus van de middelbare school, die in het
eindexamenjaar of het jaar daaraan voorafgaand zitten en voor eerstejaars studenten HBO
Windesheim.
Materiaal
Het ondersteunende materiaal bij deze lesbrief staat op de website van Flevolands Geheugen. De
linkjes naar de verschillende onderdelen staan hierna genoemd. Daarbij staan vragen die gebruikt
kunnen worden om het gesprek met de leerlingen/studenten te voeren.
Film
Het filmpje met het portret van Bente: https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/8337/bente-de-vries.

Verhalen
De vraag waar dit lesmateriaal om draait is natuurlijk:
- Hoe gaat het nu met jullie?
Het interview met Bente heeft verschillende verhalen opgeleverd. Kies welke verhalen passen bij jouw
leerlingen/studenten. Gebruik de verhalen met de vragen om het gesprek verder op gang te helpen.
Coronamoe - https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9779/bente-de-vries
- Zijn jullie ook coronamoe?
Jeugd in de NOP - https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9766/bente-de-vries
- Waar ben jij opgegroeid?
Gaan studeren in coronatijd - https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9769/bente-de-vries
- Hoe kies jij een studie uit, nu open dagen heel anders gaan dan voor corona.
Op kamers gaan - https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9776/bente-de-vries
- Ga je na de zomer op kamers? Hoe regel je dit?
Nieuwe vrienden maken - https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9770/bente-de-vries
- Hoe maak jij nieuwe vrienden?
Online colleges volgen - https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9771/bente-de-vries
- Wat mis je het meeste aan school nu alles anders is?
Middelbare school vs Universiteit - https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9772/bente-de-vries
- Wat ga je niet missen van de middelbare school? En waar kijk je naar uit bij je
vervolgopleiding?
Ergernissen - https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9775/bente-de-vries
- Erger jij je aan maatregelen die door de overheid zijn ingesteld?
Studeren in coronatijd - https://www.flevolandsgeheugen.nl/page/9773/bente-de-vries
- Hoe ziet je dagelijks leven er nu uit?
Tips:
De volgende tips kun je gebruiken bij de voorbereiding van de les of om aan de leerlingen/studenten
mee te geven.
- De filmpjes met de portretten van de andere verhalen https://www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl/hoe-gaat-het-met-ons-flevolanders-in-coronatijd/
- Twee 18-jarige meiden maken voor URBN Village Lelystad een podcast over het thema Mentale
gezondheid - https://rss.com/podcasts/mentalethee/
Bijlage:
- Interview Bente de Vries

