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Introductie bij het gekozen fragment
Wees onzichtbaar vertelt het verhaal van de Turkse
jongen Metin die in de jaren 80 opgroeit in de
Bijlmer.
Vraag 1
Uit hoofdstuk 38 blijkt dat Metin geen goede relatie heeft met zijn vader. Toch
blijft hij hopen op enige affectie van zijn vader.
a. Waar zie je dat terug in dit fragment?
b. Wat stoort Metin het meest in het gedrag van zijn vader, denk je?
Vraag 2
Als Metin en zijn klasgenoten in hoofdstuk 39 de Cito-uitslag krijgen, hoopt Metin
nog op een score ver boven de 540 waarmee hij naar het vwo kan gaan.
Er zijn verschillende redenen af te leiden waarom zo’n uitslag zo belangrijk voor
Metin is. Noem er een paar.
Vraag 3
In de ogen van Metin heeft meester Gregory hem laten vallen.
Is dat terecht? Hoe zie jij dat?
Vraag 4
Hoofdstuk 53 vertelt over het pesten van Metin door zijn klasgenoten.
a. Welk beeld krijg je van juffrouw Martine in dit fragment?
b. Welke juf of meester heeft ooit invloed op jou gehad en op welk gebied was
dat?
c. Metin heeft het gevoel ‘alsof er duizenden handen aan hem hadden gezeten en
onder zijn kleren hadden gewroet’. Waar komt dat specifieke gevoel vandaan
denk je?
d. Had Metin anders op het voorval in de klas kunnen reageren?
Vraag 4
De nieuwe klasgenoot Kaya is, net als Metin, afkomstig uit Turkije. Dat bindt hen
en er ontstaat een hechte vriendschap tussen de zelfverzekerde, knappe Kaya en
de hoofdpersoon van Wees onzichtbaar. In hoofdstuk 75 gaat Kaya voor het
eerst bij Metin thuis op bezoek.
a. Welk beeld van de Bijlmer heeft Kaya tevoren?
b. Waar zal Metin zich het meest voor schamen volgens jou?
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