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Over het boek 
 
De aarde is te vol. Om oorlog te voorkomen heeft de Wereldraad een quotum 
ingesteld: een maximum aantal inwoners per land. Er moeten mensen weg. Hoe die 
verdwijnen, mag ieder land zelf bepalen.  
 
De Euro-Unie heeft een slimme truc bedacht om zonder bloedvergieten het quotum 
te halen: slinkers. Mensen in de slinkstand mogen maar zo weinig dat ze slechts voor 
de helft meetellen. Het leven van een slinker is zwaar, maar wie zich aan alle regels 
houdt, overleeft het wel.  
 
Hoewel… Met de komst van president Foxen is er een gure wind opgestoken in de 
Euro-Unie. Zelf ziet Foxen de toekomst zonnig in – maar de slinkerbroers Axel en 
Tommy vrezen wat er in de schaduwen schuilt. Als ze de strijd aangaan met de 
duistere krachten achter het quotum, blijkt het lastig vechten als je niet weet wie je 
vijanden zijn… en wie je vrienden. 
 
Semper Sol is het razend spannende tweede en laatste deel van de Quotum-serie. 
 
 
Meer informatie op: www.lemniscaat.nl  

 
 
 
 
 
 

http://www.lemniscaat.nl/
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Over de auteur 
 
Marloes Morshuis veroverde de kinderboekenwereld met Koken voor de keizer, 
Borealis en De schaduwen van Radovar. Ze schrijft graag spannende verhalen die 
kinderen meenemen naar een andere wereld – en die ze tegelijk ook met andere 
ogen naar hun eigen wereld laat kijken. 
 
Meer informatie op: https://MarloesMorshuis.nl 

 
 
 

 
Thema’s: toekomst, vriendschap, milieuproblematiek, wereldbevolking, vervolging, 
dictatuur, dreiging 
 

 
 

 
 
Lessuggesties 
 

 
Doelgroep: 
 

 
Semper Sol: Quotum II is geschikt voor jongeren 
vanaf veertien jaar. Onderstaande opdrachten 
zijn bedoeld voor leerlingen vanaf klas twee 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 
 
Mogelijkheid één 
 

Nodig: Zoveel setjes thema-/genrekaarten als u groepen heeft. U vindt deze 
kaarten in de bijlagen. 

 
Zet uw leerlingen in een grote kring of verdeel de klas in kleine groepen. Leg de 
thema-/genrekaarten met de afbeeldingen naar boven in de kring op de grond of op 
tafel. 
Toon uitgebreid de omslag van Semper Sol: Quotum II en vraag uw leerlingen na te 
denken over de mogelijke inhoud van het boek. Laat hen vervolgens om de beurt (of 
zolang dat nodig is) een kaartje pakken van een thema dat volgens hen in het boek 
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voorkomt. De kaarten worden verzameld door u (of een eventuele andere 
groepsleider). De vrijkaarten geven de mogelijkheid om thema’s te benoemen die 
niet op de overige kaarten staan.  
Vat, als er geen nieuwe kaarten meer worden geselecteerd, hardop samen welke 
thema’s men denkt aan te zullen treffen in het boek. Eventueel kunt u de kiezers 
laten toelichten waarop zij hun keuze hebben gebaseerd. 
Lees nu de achterflaptekst van Semper Sol: Quotum II en gebruik uw eigen kennis 
van het boek om te bevestigen welke kaarten correct geselecteerd werden. Hier past 
ook een klassengesprek over interesses en voorkeuren van uw leerlingen voor 
verhaalthema’s. 
 
Bied nu het boek aan uw leerlingen aan. 
 

 
Tip 1 
Plastificeer de kaarten zodat u ze vaker kunt inzetten. 

 
Tip 2 
Laat uw leerlingen zelf een indeling van thema’s maken bij de boeken die zij 
hebben gelezen. Ga als volgt te werk. Hang afbeeldingen van de gelezen 
boeken op een duidelijk zichtbare plaats in de klas. Laat de leerlingen 
daarachter de thema-/genrekaarten ophangen die zij passend vinden. Met 
behulp van deze indelingen kunnen volgende lezers bepalen of dit boek voor 
hen geschikt is. U kunt de kaartjes ophangen door spijkers op een latje te 
timmeren en deze op een opvallende plaats aan de wand te bevestigen. Door 
de (geplastificeerde) kaartjes perforeert u een gaatje zodat ze aan een spijker 
gehangen kunnen worden. 

 
 
 
Mogelijkheid twee 
 
Toon de omslag van het boek en laat uw leerlingen associëren over de afbeelding op 
de omslag en de inhoud van het boek. Ziet het boek er uitnodigend uit? Waarom wel 
of niet? Wat zien uw leerlingen op de omslag? Welk verhaal zouden ze daarbij zelf 
kunnen verzinnen over de inhoud van het boek? Wat verwachten uw leerlingen dat 
er in elk geval zal gaan gebeuren? Wat kunnen ze afleiden van de titel? Wat zou het 
onderwerp van het verhaal kunnen zijn of het thema? Is het een spannend verhaal? 
Romantisch? Sprookjesachtig? Speelt het in het heden, in de historie, in de 
toekomst? Is de hoofdpersoon een jongen, meisje? Waar leidt men dat eventueel uit 
af?  
 
Lees na dit groepsgesprek de achterflaptekst van Semper Sol: Quotum II voor en 
benadruk dat het boek een vervolg is op een eerder verschenen boek Quotum: 
Project Z. Bied het boek nu aan uw leerlingen aan. 
 

Let op: Semper Sol: Quotum II kan eventueel zelfstandig worden gelezen maar 
de context wordt duidelijker na het lezen van deel I. 
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Tip 3 
Wanneer u de verwachtingen van Semper Sol: Quotum II schriftelijk laat 
vastleggen, kunt u er achteraf in een evaluatie op laten reflecteren. 

 

 
 
 
 
Uitvoering 
 
Maak een keuze uit de onderstaande lessuggesties en leid deze in bij de leerlingen. 
 
De moeilijkheidsgraad van de 
mogelijkheden wordt aangeduid met 
de volgende symbolen:  
 
 
 
 
 
 
 
Boekmenu 
 
In de bijlagen bij deze lessuggesties vind je een boekmenu. Hierop staan acht 
verschillende opdrachten die je kunt uitvoeren bij Semper Sol: Quotum II. Kies één 
van de opdrachten en voer hem uit nadat je het boek hebt gelezen.  
 

Tip 
Overleg eventueel eerst met je docent over je keuze.  
 
 
 

Blog over dagelijks leven 
 

Sunny trekt naar het moeras waar de slinkers naartoe zijn verbannen. Als 
Swampsweety maakt ze daar (video)blogs over de ellende die ze aantreft. 

 
 
Opdracht 
Volg het voorbeeld van Sunny en maak een (video)blog. Onderwerp is een dag of 
week uit je eigen leven. Toon je (video)blog aan de rest van de klas of lees hem voor 
als je een tekstblog hebt gemaakt. 
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Opdracht milieu 
 
Het systeem van de slinkers en de slinkkampen is bedacht omdat de wereld uit 
Semper Sol: Quotum Il met verschillende wereldproblemen kampt. Eén van de 
wereldproblemen is milieuvervuiling.  
In de tijd waarin wij leven zijn de gevolgen van milieuvervuiling al goed zichtbaar. We 
hoeven niet te wachten tot die verder uit de hand is gelopen, we kunnen vandaag al 
ons steentje bijdragen om de vervuiling tegen te gaan   
 
 
Opdracht 
Organiseer een actie tegen milieuvervuiling. Er zijn diverse mogelijkheden om dit te 
doen. Begin bijvoorbeeld actief met het oprapen van vuil op straat, of maak flyers 
met informatie over milieuproblematiek en deel die uit. Organiseer met de hele 
school een milieumanifestatie waarbij verschillende aspecten van het probleem naar 
voren komen. Toon filmpjes over plastic soup in de oceanen of afvalbergen in andere 
landen.  
Vergeet niet om de pers in te lichten over je actie om je bereik groter te maken en zo 
meer mensen mee te krijgen om je doel - een schonere wereld - te bereiken. 
 
 
 
Kruiden uit de natuur 
 
In het Krimpkamp is te weinig voedsel. De bewoners van het kamp moeten daarom 
voortdurend om zich heen zoeken naar mogelijke voedingsmiddelen om hun 
voorraad aan te vullen. 
 
 
Opdracht 
Ga op zoek naar plantjes in de tuin, het bos en in parken die eetbaar zijn. Maak een 
herbarium waarin je de (gedroogde) plantjes plakt en zoek recepten die je met je 
vondsten kunt bereiden.  
Schrijf tot slot de recepten naast de plantjes in het herbarium.  
 

Tip 1 
Het allerleukst is natuurlijk wanneer je de gerechten met de plantjes uit eigen 
tuin ook werkelijk maakt. 
 
Tip 2 
Check wel altijd of je de plantjes mag plukken vòòrdat je het doet. 

 
 
 
Wereldbevolking 
 
De bevolkingsaantallen rijzen de pan uit. In de tijd waarin Semper Sol: Quotum II zich 
afspeelt zorgt dat voor grote problemen en rigoureuze oplossingen. Is het stijgen van 
de het bevolkingsaantal in onze tijd ook zo’n groot probleem? 
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Opdracht 
Ga op onderzoek uit. Hoe groot is de wereldbevolking? Stijgt deze nog altijd? In 
hoeverre is de groei van de wereldbevolking problematisch? Waarom? In welk land 
wonen de meeste mensen? Waar de minste? Vinden er werkelijk maatregelen plaats 
om de groei van de wereldbevolking te remmen?  
Maak met de gevonden informatie een poster waarop je de gegevens verwerkt. 
 
 
 
Logo 
 
De Angeli Terrae hebben als logo een wereldbol met vleugels; het slinkersymbool is 
een maansikkel. 
 
 
Opdracht 
Bedenk een logo bij één van de groepen waartoe je zelf behoort en werk deze uit. 
Die groep kan bijvoorbeeld het gezin zijn waaruit je komt, de klas waartoe je behoort, 
een sportclub waarvan je lid bent, je vriendenclub of nog iets anders.   
Het kan natuurlijk zijn dat er al een logo/symbool voor de groep of de organisatie 

bestaat. Laat je daardoor niet afremmen, ontwerp gewoon een nieuwe en betere      . 

 
 
 
Grotten 
 
Grotten hebben vaak iets geheimzinnigs en fascinerends. Als je erin gaat, verdwijn je 
als het ware in de aarde en weet je vaak niet wat je tegenkomt of waar je terecht 
komt. Sommige grotten zijn wereldberoemd geworden, bijvoorbeeld door 
prehistorische tekeningen op de wanden, prachtige stalagmieten en stalactieten en 
mysterieuze blinde krabbetjes of vreemde insecten.  
 
 
Opdracht 
Verzamel informatie over tien bekende grotten in de wereld. Maak een Leporello over 
dit onderwerp en neem voor elke grot een pagina. Vergeet niet om afbeeldingen in je 
Leporello te verwerken. 
 

Tip 
Wat een Leporello is en hoe je hem maakt, vind je hier. 

 
 
 
Een nieuwe samenleving (groepsopdracht) 
 
Stel dat je net als Letty en de andere mensen uit het Krimpkamp een nieuwe 
samenleving moet zien te vormen. Om samen te kunnen leven en conflicten te 
voorkomen, is het handig als er algemeen geldende regels worden afgesproken. 
Zonder die regels jaagt wellicht ieder zijn/haar eigen belangen na.  
 

http://lesmaker.be/files/Het%20maken%20van%20een%20Leporello.pdf
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Opdracht 
Ga eerst individueel te werk. Print het Top Tien-formulier uit de bijlage en bedenk 
tien regels waarvan jij vindt dat ze belangrijk zijn en als eerste zouden moeten 
worden vastgelegd.  
 
Ga dan in groepjes van vier bij elkaar zitten en vergelijk de lijstjes. Hebben je 
klasgenoten andere regels dan jij? 
Bespreek en beargumenteer de keuzes die zijn gemaakt en komt tenslotte 
gezamenlijk tot een definitieve top tien.  
 

Tip 
Bespreek na afloop de lijstjes van de verschillende groepen. Hebben anderen 
nog keuzes gemaakt die van invloed kunnen zijn op jouw top tien? 

 
 
 
Asielzoekersproblematiek 
 
In de tijd waarin Semper Sol: Quotum II zich afspeelt, zijn veel mensen op zoek naar 
een beter leven. Meestal is dit een leven waarbij vluchtelingen niet langer in de 
slinkstand staan maar weer volwaardig mogen meetellen. 
 
In onze tijd zijn grote groepen mensen op de vlucht. Soms zijn zij op zoek naar een 
veiliger bestaan, andere keren naar een materieel beter leven.  
 
 
Opdracht 
Onderzoek uit welke regio’s ter wereld de meeste asielzoekers komen die naar 
Europa trekken. Welke routes volgen ze op hun weg naar dat betere leven? Welke 
gevaren lopen ze? Hoeveel asielzoekers mogen er blijven in het land waar ze terecht 
komen? Wat is jouw persoonlijke mening over asielzoekers en vluchtelingen in 
Europa? 
Maak een PowerPoint-presentatie of een Prezi over dit thema en verwerk daarin 
antwoorden op de vragen die hierboven staan.    
 
 
 
Navigeren op sterrenhemel 
 
Wanneer je verdwaalt in de natuur en geen middelen hebt die je de weg kunnen 
wijzen, is er altijd nog de mogelijkheid om gebruik te maken van hemellichamen. 
 
 
Opdracht 
Bereid deze opdracht goed voor. Check van tevoren of de nacht waarin je de 
opdracht uitvoert een heldere hemel laat zien. Dat is namelijk wel een voorwaarde 
om op de sterren te kunnen navigeren. 
 
Organiseer een nachtelijke speurtocht in een onbekende omgeving en vraag 
iedereen mobiel en andere materialen waarmee genavigeerd kan worden, thuis te 
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laten. Laat de speurders de route vinden naar een afgesproken locatie en daarbij 
gebruikmaken van hemellichamen. Hier en hier vind je tips over hoe je dat kunt doen. 

 
 
 

Krantenartikel schrijven over één van de gebeurtenissen in Semper Sol 

 
De moeder van Axel en Tommy was journaliste. Met haar begon het verhaal in 
Quotum: Project Z. Bij de gebeurtenissen uit Semper Sol: Quotum II zou zij als 
journaliste waarschijnlijk haar vingers hebben afgelikt: zoveel spannends, 
avontuurlijks, maatschappelijk relevante gebeurtenissen.  
 
 
Opdracht 
Neem het werk van de moeder van Axel en Tommy over en schrijf een krantenartikel 
over één van de gebeurtenissen uit Semper Sol: Quotum II. Kies je eigen positie: ben 
je bij de gebeurtenis? Of schrijf je alsof je ervan hebt gehoord? 
 

Tip 
Hoe je een krantenartikel kunt schrijven, leer je hier. 

 
 
  
 

Afronding 
 
Ter afronding van het project rond Semper Sol: Quotum II kunt u een dag(deel) 
inroosteren om de leerlingen hun gemaakte werk te laten presenteren. Nodig 
daarvoor, als de situatie dat toelaat, ook andere leerlingen, ouders, familie en 
vrienden uit.  
Wanneer uw leerlingen hebben gekookt met (on)kruiden uit eigen tuin, laat u het 
gemaakte natuurlijk proeven en beleven tijdens dit presentatiemoment. 
 
 
Ruim in de school of het lokaal, zo mogelijk, een (semi-) permanente plek in voor het 
werk van uw leerlingen.  
 
  

https://nl.scoutwiki.org/Navigeren_op_de_sterren
https://www.hiking-site.nl/navigatie_sterren.php
https://maken.wikiwijs.nl/119430/Hoe_schrijf_je_een_krantenartikel_#!page-4094461
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Typerende quotes  
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