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Over het boek  
  

De nieuwste Nielsen: onweerstaanbaar, ontroerend, onbetaalbaar. Wilbur (genoemd naar 
het varkentje uit Charlotte’s web) hoopt zijn oude leven achter zich te laten als hij op een 
nieuwe middelbare school begint. Toch blijft hij achtervolgd worden door iets wat hem op de 
basisschool is overkomen. Tot overmaat van ramp heeft zijn beste vriend Alex net een relatie 
met Fabrizio, waardoor hij minder tijd voor Wilbur heeft. Gelukkig is daar Sal, zijn oude 
buurman bij wie hij altijd terechtkan. Als zijn klas via een uitwisselingsproject een groep 
Franse leerlingen ontvangt, komt Charlie bij hem in huis. Charlie blijkt geen jongen, maar 
een meisje, Charlotte. Een erg leuk meisje bovendien. Maar Wilbur durft Charlie niet te 
vertellen wat hij van haar vindt. Dat is het moment waarop Sal, Alex en Fabrizio besluiten om 
Wilbur eens goed onder handen te nemen, als een echt Queer Eye-team. Laat het maar aan 
Susin Nielsen over om daar een vrolijk, ontroerend en hartverwarmend geheel van te maken.  
 
Meer informatie op: www.lemniscaat.nl   
  

  

Over de auteur  
  

Susin Nielsen wilde altijd schrijfster worden. Nou ja, eigenlijk musicalster, maar ze kon niet 

zingen, niet dansen en nauwelijks acteren. Dus ze ging schrijven voor de Canadese 

http://www.lemniscaat.nl/
http://www.lemniscaat.nl/
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televisie. Na aan veel series te hebben meegewerkt trok ze de stoute schoenen aan en 

schreef haar eerste YA-roman, die meteen een succes werd – en daarna hield ze niet meer 

op. Bij Lemniscaat verschenen haar jeugdromans Wij zijn allemaal moleculen, Optimisme is 

dodelijk, Woordnerd, Het ongemakkelijke dagboek van Henry K. Larsen en Adres onbekend. 

 

 

 

 

  

Thema’s: zelfvertrouwen, twee moeders, homoseksualiteit, verliefdheid, Frankrijk, muziek, 

pesten, vriendschap, afscheid nemen, overlijden van een geliefde 

  

  

  

Lessuggesties  
  

  

  

Doelgroep:  

  

  

Iets heel bijzonders is geschikt voor kinderen vanaf 12 
jaar. Onderstaande opdrachten zijn bedoeld voor 
leerlingen vanaf groep acht van het basisonderwijs en 
de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.   
  

Tijdsinvestering:  

  

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend van 

een half lesuur tot meerdere lesuren.  

  

Uitvoering:  

  

  

Klassikale of individuele start, vervolginvulling zowel 

individueel als in groepjes mogelijk.  

  

  

  

  

Inleiding  
 

Toon het omslag van Iets heel bijzonders en vraag uw leerlingen wat ze zien. Wijs 
hen eventueel op het malle hoedje op het hoofd van de dino en de triangel in zijn 
hand. Wat vinden ze van het omslag? Waar zou het boek over gaan en wat zegt hen 
de titel?  
Lees nu de achterflaptekst voor. Bespreek de onderwerpen die daarop impliciet 
worden genoemd of worden aangestipt:  

• Het moeilijk hebben op school 

• Alex heeft een relatie met Fabrizio (zou dit een meisje en een jongen zijn, 
twee jongens?) 

• Terecht kunnen bij een oude buurman 

• Uitwisselingsproject met kinderen uit een ander land 

• Verliefdheid  

• Queer Eye-team (Queer Eye is een programma op Netflix waarbij een persoon 
een totale make-over krijgt door vijf mannen om daarmee beter in het leven te 
komen te staan.) 
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Wat zouden het moeilijk hebben op school, verliefdheid en een make-over met elkaar 
te maken hebben? 
 
Eindig de inleiding met het voorlezen van een stuk uit het boek: blz. 9 tot en met blz. 
11 (‘Die van mij.’) en biedt het verhaal vervolgens aan uw leerlingen aan.   
 

 

Uitvoering   

 
 

De moeilijkheidsgraad van de opdrachten 
wordt aangegeven met de hiernaast 
aangegeven symbolen.   
  

 
 

  
 

 

 

 

 

Boekbespreking 

 
Opdracht 

Lees het hele boek en maak vervolgens een korte boekbespreking op het formulier 

dat je in de bijlage vindt. 

 
Voor de docent 

Als u de hele groep een boek heeft laten lezen en 

hetzelfde formulier hebt laten gebruiken, kunt u 

ervoor kiezen om uw leerlingen hun ervaring 

klassikaal te laten uitwisselen in het kader van 

boekpromotie. 

 

 

 
Brief voor tijdcapsule 

 

In het begin van Iets heel bijzonders krijgt Wilbur de opdracht om een brief voor een 

tijdcapsule te schrijven. In die brief moet hij wat algemene gegevens over zichzelf 

noteren, zoals naam en leeftijd, zichzelf beschrijven zoals hij nu is en enige doelen 

benoemen die hij voor zijn eindexamen bereikt zou willen hebben. De brief wordt 

achter slot en grendel bewaart tot aan de diploma-uitreiking, over zes jaar.  

Tenminste, dat is de bedoeling.  
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Opdracht 

Maak je eigen brief voor een tijdcapsule en geef deze in een dichtgeplakte envelop 

aan je docent om te bewaren totdat je de school verlaat. Laat je docent eerst wel 

beloven dat hij de brief niet verliest zoals Wilbur overkomt      .  

 

 

  

Charlotte’s web 

 

Het boek Charlotte’s web van de schrijver E. B. White is een belangrijke 

inspiratiebron voor de auteur. Niet alleen is de hoofdpersoon vernoemd naar een 

personage uit Charlotte’s web, ook wordt er vaak naar verwezen. 

 

Opdracht 

Ga op zoek naar informatie over Charlotte’s web en de schrijver ervan. Maak een 

poster waarop je de gevonden informatie verwerkt. Denk bij onderwerpen voor je 

poster bijvoorbeeld aan de personages, de verhaallijn, de tijd waarin het boek voor 

het eerst werd uitgebracht, de auteur, het aantal landen waar het boek is 

verschenen, het aantal talen, de boodschap van het boek, enz.  

Als je Iets heel bijzonders hebt gelezen, beschrijf je ook de verbanden tussen de 

twee boeken. Waarom zou Susin Nielsen zo vaak verwijzen naar Charlotte’s web? 

 

Tip: Vergeet niet illustraties op je poster te plakken. 

 

 

 

Dinosauriërs 

 

Wilbur en Sal hebben een lievelingsdino. Het is een Futalognkosaurus en zijn skelet 

staat in een museum.  

 

Opdracht 

Maak een Leporello over dinosaurussoorten. Hoe je een Leporello maakt vind je hier. 

Neem voor elke dinosoort een nieuwe pagina. Eén van de beschreven dinosoorten 

moet in elk geval de Futalognkosaurus zijn. 

 

Extra: in de bijlage vind je een afbeelding van de Tyrannosaurus Rex. Hij ziet 

er agressief uit. Kleur hem in de vrolijkste kleuren en maak hem wat minder 

gevaarlijk.  

 

 

 

Muurschilderingen 

In het parkje waar Wilbur vaak wandelt met zijn hondje Templeton zijn de muren links 

en rechts bedekt met kleurrijke schilderingen en graffiti. In Nederland zie je soms 

hoge muren die zijn beschilderd of gespoten met ware kunstwerken, beschreven met 

gedichten die je aan het denken zetten, of vervuild met mislukte graffiti. 

 

http://lesmaker.be/files/Het%20maken%20van%20een%20Leporello.pdf
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Opdracht 

In de bijlage vind je een afbeelding van een stuk muur. Print het op A3-formaat en 

ontwerp er een kunstwerk op. De voegen van de stenen mogen zichtbaar blijven. 

 

Voor de docent 

Hang de kunstwerken naast elkaar. Is er misschien 

een kans dat er werkelijk een muur beschilderd 

wordt? Laat één of meer van de door uw leerlingen 

ontworpen werken dan in het groot uitvoeren of 

breng uw leerlingen in contact met een kunstenaar 

zodat ze het project samen kunnen realiseren.   

 

 

 

Canada 

 

Iets heel bijzonders speelt zich af in Canada, om precies te zijn in Toronto. Wat weet 

jij van de topografie van Canada? 

 

Opdracht 

In de bijlagen vind je drie kaarten van Canada. Op elke kaart staat een andere 

opdracht. Bespreek met je docent welke opdracht je gaat maken of maak ze alle drie 

en wordt Canada-expert. 

 

 

Voor de docent 

U kunt er ook voor kiezen uw leerlingen opdracht te 

geven zelfstandig onderzoek te gaan doen naar 

Canada, naar de gebruiken, de historie, 

beroemdheden, de talen, volkslied, enz. Kies voor 

een presentatievorm die het best bij uw leerling(en) 

past. 

 

 

 

Excursie Parijs 

 

Wilbur gaat naar Parijs en bezoekt daar allerlei opvallende bezienswaardigheden. 

Helaas is niet iedereen in staat werkelijk een reisje naar de Franse hoofdstad te 

maken maar zich verdiepen in een denkbeeldige excursie kan altijd.  

 

Opdracht 

Zoek in de bijlagen de opdracht op waarboven staat: Een bezoek aan Parijs. Voer de 

opdracht uit en maak een uitnodigende folder. 

 

Voor de docent 

Een uitgewerkte les over dit onderwerp vindt u hier. 

 

https://inmijnklas.nl/een-reisbureau/
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Poëzie schrijven 

 

Gedichten schrijven is heerlijk om te doen! Je kunt creatieve taal gebruiken, gekke 

situaties of juist heftige situaties en gedachten. Je kunt woorden laten rijmen of juist 

niet. Gedichten kunnen kort zijn of lang. Ze kunnen je aan het denken zetten of juist 

aan het lachen maken, je kunt er je gevoelens in kwijt of onzin. Kortom: met 

gedichten kun je alle kanten op. 

 

Opdracht 

Schrijf een gedicht waarbij geen enkele regel geldt, behalve dat het een gedicht moet 

zijn. Neem ruim de tijd om te bedenken wat je wilt, lees eventueel ter voorbereiding 

gedichten van bijvoorbeeld Hans en Monique Hagen of Rian Visser en laat je gaan. 

 

 

Voor de docent 

Een prachtige handleiding om met uw leerlingen en 

gedichten aan de slag te gaan, vindt u hier. 

 

 

 

Moeilijke woorden 

 

Opdracht 

In Iets heel bijzonders komen veel moeilijke woorden voor. Hieronder staan er 

verschillende. Zoek genoemde woorden op in het boek. Kun je uit de tekst eromheen 

opmaken wat ze betekenen? Schrijf dat wat je denkt in de tweede kolom. Pak 

vervolgens een woordenboek en check daarin de betekenis. Schrijf die in de derde 

kolom. Kloppen jouw idee en de betekenis volgens het woordenboek met elkaar? 

Zoek tot slot zelf nog drie moeilijke woorden op in het boek en schrijf deze in de open 

vakken onderin de tabel. Natuurlijk met eigen betekenis en die van het woordenboek. 

 

 

Tip: je kunt de woorden ook overschrijven in een eigen schrift of op een 

blaadje. Je hebt dan iets meer ruimte voor de antwoorden. 

  

https://www.schoolderpoezie.nl/lesmaterialen/gedichten-lezen-en-schrijven-met-kinderen
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Moeilijke woorden uit Iets heel bijzonders 
 

 

 

Moeilijke woorden 

 

Betekenis volgens mij 

Betekenis volgens het 

woordenboek 

 

Antropomorfiseren (blz. 

15) 

  

 

Gezinsconclaaf (blz. 19) 

  

 

Textuur (blz. 24) 

  

 

Idolaat (blz. 28) 

  

 

Comfortzone (blz. 36 

  

 

Enclave (blz. 43) 

  

 

Microkosmos (blz. 43) 

  

 

Heteronormatief (blz. 46) 

  

 

Transfoob (blz. 47) 

  

 

Eclectisch (blz. 51) 

  

 

Appreciëren (blz. 55) 

  

 

Intellectueel (blz. 55) 

  

 

Essay (blz. 56) 

  

 

Vichyregime (blz. 61) 

  

 

Résistance (blz. 61) 
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Hot Seat 

 

In Iets heel bijzonders komen veel personages voor. Deze personages hebben 

specifieke karaktereigenschappen en specifiek gedrag. Welk personage spreekt je 

het meest aan? En welke minder? 

 

Opdracht 

Kies één van de personages uit Iets heel bijzonders. Denk bijvoorbeeld aan Wilbur, 

Sal, de mampa’s, Charlie, Tyler Kertz, Alex of Fabrizio.  

Leef je in het gekozen personage in zodat je goed begrijpt hoe hij/zij doet, wat hij/zij 

vindt en hoe hij/zij spreekt. 

Organiseer vervolgens in de klas een Hot Seat. Hoe je dat doet, lees je hier. Het is 

leuk wanneer er meerdere personages uit het boek in de klas vertegenwoordigd zijn. 

De interviewer of journalist moet zich goed voorbereiden en veel van de inhoud van 

het boek weten om gerichte vragen te kunnen stellen. De groepsleden/klasgenoten 

zonder rol checken welke speler zich het best aan zijn rol houdt. 

 

 

Extra 

 

Voor de docent 

In het kader van de Queer Eye en de make- over van 

Wilbur (vanaf blz. 112) kunt u er ook voor kiezen uw 

leerlingen aan de slag te laten gaan met de 

aankleedpoppen die u hier vindt. Hoe zien uw 

leerlingen Wilbur in het eerste deel van het boek 

voor zich? En hoe in het deel waarin hij naar Parijs 

gaat? Wat vinden zij van dit verschil? 

 

Wilbur leent zich ook uitstekend voor het maken  van 

een karakterbiografie. Een format voor deze 

opdracht vindt u hier..  

 

 

 

Afronding  
  

U kunt het project rond Iets heel bijzonders afronden door uw leerlingen hun werk te 
laten presenteren aan elkaar of aan ouders, familie en/of vrienden.  
  

Het is altijd leuk wanneer er in de school of het lokaal een (semi-) permanente plek 
voor het werk van de leerlingen kan worden ingeruimd.   

 

  

http://lesmaker.be/files/Het%20uitvoeren%20van%20de%20Hot%20Seat.pdf
http://lesmaker.be/files/Dress%20up%20doll-01.png
https://d.docs.live.net/65a05ac3afb4aed5/Documenten/Lessuggesties/esmaker.be/files/Karakter-%20biografie%20A4-002.jpg
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