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Leesclub – Maffiajongen  
 

 

Organiseer een leesclub bij het boek Maffiajongen van Luisa Mattia.  

 

Zo organiseer je een leesclub:  

- Vorm een groepje samen met anderen die dit boek hebben uitgekozen om te lezen. – 

- Spreek een datum af waarop het boek uit moet zijn.  

- Kom daarna bij elkaar om over het boek te praten. Alle antwoorden op de vragen zijn goed!  

- Discussieer samen over ieders antwoord en zienswijze. Motiveer je antwoorden met 

argumenten en voorbeelden.  

- Laat elkaar uitspreken en laat iedereen aan het woord!  

 

Personages  

In het verhaal zijn meerdere personen belangrijk. 

1. Wie zijn de belangrijkste personages van het verhaal?  

2. Welke van hen spreekt ieder van jullie het meeste aan en waarom?  

 

Perspectief 

We kijken steeds mee in het hoofd van één van de personen. Zo weten we wat hij denkt of voelt. Dat 

noem je ‘perspectief’. 

3. Met welk personage kon je het beste meeleven? Waarom was dat? 

4. Kon je het beste meeleven met de tekst in ‘gewone’ letters, of met de stukjes in schuine 

letters? Wat was het verschil tussen die stukken? Wat vindt ieder van jullie het fijnste lezen? 

 

Thema’s 

Antonio wil graag net als zijn broer zijn. Maar soms vindt hij het gedrag van zijn broer en zijn 

vrienden eigenlijk niet fijn. Hij doet dan dingen waar hij niet helemaal achter staat. 

5. Komt groepsdruk bij jullie op school voor? Heb je er zelf ervaring mee?  

6. Wat kun je het beste doen als je groepsdruk ervaart? 

 

De belangrijke personen in het verhaal moeten allemaal een grote keuze maken. 

7. Welke keuzes moet ieder van hen maken? Welke opties heeft hij of zij? 

8. Wat zijn de consequenties van deze opties? 

9. Als jullie iemand van de personen raad mochten geven, wie zou dat zijn en welke keuze 

raden jullie dan aan? 

 

Verwachtingen  

10. Welke verwachtingen had je vooraf en over dit boek en zijn die wel of niet uitgekomen? Heeft de 

auteur je kunnen raken? En op welke manier 


