Lessuggesties
Ivoren maan
Arienne Bolt

Vakken en lesonderdelen:
Nederlands, taal, biologie,
aardrijkskunde, dichten, geschiedenis,
burgerschap, filosofie

ISBN: 9789047713791
Prijs: € 16,99

Over het boek
Een zinderende young adult over levenskeuzes en natuurbehoud Een vliegtuig
vertrekt naar Zuid-Afrika. Juno is op weg naar haar zus, die als dierenarts werkt in
een natuurreservaat. Ze gaat niet alleen op vakantie, maar moet haar zus iets
vertellen. Jan gaat een poosje naar zijn oom, Matt, die een game farm runt – Matt
vangt dieren op, maar organiseert ook jachtpartijen. Ook voor Jan is het niet zomaar
vakantie – er is thuis iets gebeurd waardoor hij beter even uit de buurt kan blijven. In
het vliegtuig blijkt al snel dat een grotere tegenstelling tussen de activistische Juno
en Jan de jager niet mogelijk lijkt. Hun wegen scheiden dan ook na de landing. Maar
hun tijd in Zuid-Afrika loopt voor beiden totaal anders dan ze verwachtten. Juno treft
een zus die nauwelijks tijd voor haar heeft omdat ze een strijd levert tegen stropers
en Matt blijkt diep in de problemen te zitten…
Meer informatie op: www.lemniscaat.nl
Over de auteur
Arienne Bolt (1977) groeide op in IJmuiden, in een gezin met een jonger broertje. Van de zee
is ze altijd blijven houden. Als kind verzamelde ze dieren: muizen, een woestijnrat, cavia’s,
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uit het nest gevallen vogeltjes, gewonde hagedissen, konijnen en heel veel katten. Ze
speelde graag buiten en ze tekende, las en schreef veel, al maakte ze haar verhalen meestal
niet af. Na de middelbare school verhuisde Arienne naar Amsterdam, waar ze jarenlang in
cafés en restaurants werkte. Pas nadat ze honderd keer in haar vinger had gesneden, een
miljoen glazen had gepoetst en een miljard servetjes had gevouwen, was ze het zat. Ze ging
toch maar studeren en koos voor aardrijkskunde op het hbo, omdat ze de wereld prachtig
vindt en ze van reizen houdt. Tijdens het schrijven van haar afstudeerscriptie herinnerde
Arienne zich ineens hoe ze vroeger van verhalen schrijven hield. Ze begon daar weer mee –
terwijl ze ondertussen ging werken als docent en naar Haarlem verhuisde – en maakte haar
verhalen voortaan wél af. In 2015 verscheen haar debuut De laatste reis van de Ballerinus.
Haar liefde voor de zee, dieren en reizen blijkt duidelijk uit deze odyssee met een schip vol
dieren.

Thema’s: reizen, natuurbeheer, verliefdheid, homoseksualiteit, Afrika, opvoeding, keuzes
maken, geheimen, doodgaan van ouder, Ubuntu-filosofie

Lessuggesties

Doelgroep:

Ivoren maan is geschikt voor jongeren vanaf 15 jaar.
Onderstaande opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen
vanaf de tweede klas 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 uw leerlingen de omslag van Ivoren maan en laat hen hun verwachting over de
inhoud verwoorden. Wat stellen zij zich voor bij een ivoren maan? Wat zou die titel
met het verhaal te maken hebben?
Vertel dat het verhaal van Juno en Jan zich in Zuid-Afrika afspeelt. Om precies te zijn
in twee wildparken in dat land. Wijs op de dieren in de maancirkel op de omslag.
Wildparken zijn nodig om de dieren die er leven te beschermen en te verzorgen.
Meestal zijn er parkwachters. Zij proberen te voorkomen dat dieren vanwege hun
ivoor of huid worden gestroopt. Ook is er vaak een dierenarts voor groot wild
beschikbaar.
Stropen is een groot probleem in de wereld van de wilde dieren: soms worden er
geheimzinnige toverdranken en middeltjes gemaakt van de dierlijke producten.
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Juno, één van de hoofdrolspelers in het boek, gaat naar haar zus die dierenarts is in
een natuurreservaat. Een avontuurlijk maar ook een spannend bestaan. Juno is goed
op haar plaats in het park, ze houdt erg van dieren. Daarom eet ze ze niet en
gebruikt ze ook geen dierlijke producten voor haar kleding of iets anders.
Jan, de andere hoofdrolspeler, gaat naar zijn oom die een game farm runt. Zo’n
game farm is een plaats waar dieren worden gevoed en verzorgd met het doel hen
later op te kunnen jagen.
Een grotere tegenstelling dan tussen Juno en Jan is amper denkbaar. Toch krijgen
ze met elkaar te maken. Hoe loopt dit af?
Bied nu het boek aan.

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

Boekmenu
Opdracht
Lees Ivoren maan. Ga vervolgen naar het Boekmenu dat je in de bijlagen vindt en
kies één van de opgenomen verwerkingsopdrachten. Maak hem en lever hem in bij
je docent.
Voor de docent
Met het boekmenu geeft u uw leerlingen enige keuze
in werkvormen om het gelezen boek te verwerken.
De verschillende menumogelijkheden bieden
mogelijkheid om te differentiëren naar aanleg en
interesse.

LESSUGGESTIES BIJ IVOREN MAAN

LESMAKER

Afrikaans
Zoek op internet het prachtige gedicht ‘Ek wil’ van de Zuid-Afrikaanse dichteres
Antjie Krog en lees het. Begrijp je waar de tekst over gaat? De Nederlandse taal en
het Afrikaans lijken veel op elkaar. Hoe komt dat? Welke verschillen zie je? Hoeveel
mensen spreken het Afrikaans? Waar wonen de meeste sprekers van de taal?
Opdracht
Ga op zoek naar zoveel mogelijk gegevens over het Afrikaans, zowel over de taal,
als over de verwantschap met het Nederlands als over de sprekers. Verwerk je
bevindingen in een poster. Illustreer deze met typografie, dichtregels of illustraties.
Tip: Binnen deze opdracht kun je er ook voor kiezen een gedicht te maken.
Laat je inspireren door het gedicht van Antjie Krog of zoek de inspiratie in jezelf.

Veganisme
Juno is veganist. Steeds meer mensen eten en gebruiken geen vlees en ook geen
van dieren afkomstige producten.
Opdracht
Zoek uit wat veganisme is, wat de gevolgen van het niet eten van dierlijke producten
op het menselijk lichaam zijn en hoe je deze gevolgen eventueel kunt voorkomen.
Presenteer je bevindingen in een PowerPoint voor de klas of groep.

Stropen
In de Afrikaanse wildparken wordt veel gestroopt. Ivoren maan vertelt je
verschillende redenen waarom dat wordt gedaan.
Opdracht
Zoek op internet naar nog meer informatie over dit thema en maak er een
nieuwskrant over. Bedenk een passende titel voor je krant en neem verschillende
onderwerpjes op.
Tip 1: Gebruik een tool als Canva voor het maken van je krant. Canva heeft
veel gratis mogelijkheden die je kunt benutten.
Tip 2: Juno wil fotograaf worden en Jan journalist. Combineer beide disciplines
in jouw eigen krant en zorg dus voor eigen foto’s en/of teksten. Als het thema
stropen je te weinig ruimte geeft om je krant te vullen kun je deze aanvullen met
het onderwerp natuurbeheer.
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Zuid-Afrikaanse bobotie maken
Elk land heeft zijn eigen favoriete en karakteristieke recepten. In Ivoren maan wordt
op bladzijde 60 gesproken over Potjiekos. Dat is een heerlijk stoofgerecht dat lang
moet pruttelen om de meeste smaak te krijgen. Wij gaan voor een recept dat wat
minder tijd kost.

Opdracht
Zoek het recept op van Bobotie, een
ovenschotel. Deze kun je traditioneel
maken, met gehakt, of vegetarisch met
linzen. Maak de Bobotie voor de hele
groep en laat iedereen proeven van de
Zuid-Afrikaanse keuken.
Tip: organiseer een Afrika-middag met
lekker eten, muziek, teksten en
gedichten. Vergeet niet om ook te kijken
of het mogelijk is de kleding aan te
passen aan de Zuid-Afrikaanse sfeer.

Big Five
In Ivoren Maan wordt enkele keren gesproken over de Big Five.
Opdracht
Zoek uit wat er in Afrika wordt bedoeld met de Big Five en beschrijf elk van deze vijf
onderwerpen.

Tijdmachine
Aan het eind van Ivoren Maan willen zowel Juno als Jan graag gebruik maken van
een tijdmachine. Stel dat zo’n apparaat zou bestaan, zou je hem dan willen
gebruiken? Naar welke tijd zou je terug willen of juist door willen spoelen? Waarom?
Opdracht
Schrijf een tekst van minimaal 1 A-4 (ongeveer vijfhonderd woorden) over jouw
tijdmachine.
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Krugerpark
Het Nationaal Park Kruger, of Krugerpark, is een gigantisch wildpark in Zuidelijk
Afrika. Er leeft een groot aantal verschillende dieren en jaarlijks wordt het park door
zeer veel toeristen bezocht.
Opdracht
Doe alsof je bij een toeristisch bedrijf
werkt dat reizen naar het Nationaal Park
Kruger organiseert. Maak een mondelinge
presentatie waarmee je mogelijke
toeristen enthousiast maakt voor een
bezoek aan het park. Vertel in je
presentatie wat ze kunnen verwachten in
het Krugerpark, waar ze overnachten, hoe
ze worden rondgeleid enzovoort.
Je kunt er ook voor kiezen een reclamefolder te maken waarin je alle informatie
vermeldt die eventuele toeristen moet overtuigen met jouw organisatie mee te gaan.
Tip: voor het maken van de reclamefolder kun je Canva gebruiken. Dat is een
zeer toegankelijke tool voor allerlei creatieve opdrachten.

Ubuntu
De Ubuntu-filosofie wordt in Ivoren maan omschreven als het geloof in
verbondenheid (bladzijde 178).
Opdracht
Ga op zoek naar informatie over de Ubuntu-filosofie en maak er een PowerPointpresentatie over zodat je je klasgenoten kunt inlichten over deze filosofische richting.
Vergeet niet om ook de informatie vanaf bladzijde 177 van het boek te lezen en te
gebruiken.

Afronding
U kunt het project rond Ivoren maan afronden door uw leerlingen hun werk te laten
presenteren aan elkaar of aan ouders, familie en/of vrienden.
Organiseer een Zuid-Afrika middag met teksten uit Ivoren maan, gedichten van ZuidAfrikaanse dichters, een presentatie over het Nationaal Park Kruger en lekkere
hapjes.
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.
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