WERKBLAD BEFORE
Niveau: VMBO Basis

DEEL A.
Dit deel maak je alleen. Beantwoord de volgende vragen:

1.

Noem drie keuzes die je de afgelopen week hebt moeten maken.
1.
2.
3.

2.

Welke keuze was het moeilijkste om te maken en waarom?

3.

Veel keuzes maak je niet zelf, maar overleg je met andere mensen, bijvoorbeeld je ouders of je
vrienden. Wie helpt jou het meeste om een keuze te maken en waarom?

4.

Waarschijnlijk moet je komende tijd nog meer keuzes gaan maken, welke keuze lijkt je het leukste
en welke het moeilijkste?

DEEL B.
Dit deel maak je samen.
Bekijk samen de antwoorden die je bij deel A hebt ingevuld. Beantwoord daarna samen de
volgende vragen. Het maakt niet uit als je verschillende antwoorden hebt, het gaat erom dat
je de vragen samen bespreekt.

1.

Wie hebben jullie het meeste nodig bij het maken van een belangrijke keuze en
waarom?

2.

Welke keuze zou je helemaal zelf willen maken?

3.

Waarom zou je dit alleen willen doen?

4.

Als je één keuze uit je leven over mag doen, welke zou dat dan zijn? En wat zou je
dan anders doen?

WERKBLAD

AFTER

Niveau: VMBO Basis

DEEL C.
Dit deel maak je alleen.
Na het zien van de musical Before After maak je deel C. Dit deel gaat over wat je gezien hebt en wat je vond
van Ami en Ben.

Je kan de opdrachten op dit blad maken, of op een apart blaadje als je meer ruimte nodig hebt.

1.

Lijk je meer op Ben of op Ami als je kijkt naar hoe ze doen naar elkaar?

2.

Ami heeft ervoor gekozen om opnieuw te beginnen met Ben en hem niet te vertellen wat er is gebeurd
voor zijn ongeluk. Zou jij dit ook doen? Of zou je het anders doen? Kies het vak met de uitspraak waar jij
het mee eens bent en schrijf in dat vak je verhaal.

Ik zou hetzelfde doen als Ami, omdat:

Ik zou het anders doen dan Ami. Ik zou dit doen:

WERKBLAD BEFORE
Niveau: VMBO KGT

DEEL A.
Beantwoord de volgende vragen:

1.

Noem drie keuzes die je de afgelopen week hebt moeten maken.
1.
2.
3.

2.

Veel keuzes maak je niet zelf, maar overleg je met andere mensen, bijvoorbeeld je ouders of je vrienden.
Wie helpt jou het meeste om een keuze te maken en waarom?

3.

Welke keuze zou je helemaal zelf willen maken?

4.

Waarom zou je dit alleen willen doen?

5.

Waarschijnlijk moet je komende tijd nog meer keuzes gaan maken, welke keuze lijkt je het leukste en
welke het moeilijkste?

DEEL B.
In dit deel ga je jezelf advies geven voor de toekomst. Je hebt net nagedacht over keuzes die
je nog moet gaan maken en op het moment dat je die keuze moet gaan maken wil je misschien wel advies van degene die jou het beste kent: jezelf!
Wat zou je jezelf mee willen geven voor de toekomst? Wat vind je nu heel belangrijk dat je
straks niet moet vergeten? Welke mensen heb je straks nodig als je het even niet weet? Probeer deze vragen te beantwoorden voor je gaat beginnen met je uitwerking.
Deze opdracht mag je op verschillende manieren uitwerken. Je kan bijvoorbeeld een brief aan
jezelf schrijven, een filmpje opnemen of een strip tekenen. Succes!

WERKBLAD

AFTER

Niveau: VMBO KGT

DEEL C.
Gebruik dit werkblad in de les na het zien van de musical Before After.

WERKBLAD BEFORE
Niveau: HAVO/VWO

DEEL A.
Beantwoord de volgende vragen:

1.

Wat is voor jou de grootste keuze die je tot nu toe gemaakt hebt?

2.

Heb je hulp gevraagd om deze keuze te maken en zo ja, van wie?

3.

Waarom zou je een grote beslissing wel of niet alleen maken?

4.

Welke 2 grote beslissingen moet je de komende jaren gaan maken?

DEEL B.
In dit deel ga je een van de beslissingen die je in de komende jaren moet maken uitwerken. Je gaat nadenken over hoe dat eruit kan komen zien, wie je
daarvoor nodig hebt en wat er allemaal goed kan gaan.
Opdracht:
1.
Kies een grote beslissing die je in de komende jaren moet gaan maken.
2. Bedenk 3 opties waaruit je zou kunnen kiezen.
3. Stel, alles zou goed gaan, welke optie zou het dan worden?
4. Je gaat nu die optie uitwerken. Hoe ziet je leven eruit als je voor die
optie gaat? Je mag dit op verschillende manieren uitwerken, bijvoorbeeld in een brief, een tekening of een filmpje.

WERKBLAD

AFTER

Niveau: HAVO/VWO

DEEL C.
Gebruik dit werkblad in de les na het zien van de musical Before After.

WERKBLAD BEFORE
Niveau: MBO

DEEL A.
Beantwoord de volgende vragen:

1.

Welke drie keuzes heb je de afgelopen tijd gemaakt die je je goed kan herinneren?
1.
2.
3.

2.

Waarom kan je je juist deze keuzes herinneren?

3.

Wie heeft het meeste invloed gehad op deze keuzes? Vul het schema hieronder verder in:

Keuze:

4.

Beïnvloed door:

Vond je het goed dat je keuzes beïnvloed zijn door iemand? Waarom wel of niet?

WERKBLAD BEFORE
Niveau: MBO

DEEL B.
In deze opdracht ga je een tijdlijn maken van grote beslissingen die je in het verleden hebt gemaakt en die
je nog moet gaan maken. Volg het stappenplan:
Vul het schema hieronder in:
•
Vul bij ‘Beslissing’ de keuze in die gemaakt hebt
•
Vul bij ‘Moment’ in wanneer je deze beslissing hebt gemaakt of denkt dat je deze moet gaan maken. Dat kan dus ook in de toekomst zijn!
•
Vul bij ‘Hulp gehad van’ of je hulp hebt gehad of wilt hebben bij het maken van deze beslissing. Het
kan ook zijn dat je dit alleen hebt gedaan of gaat doen, vul dan ‘Mezelf’ in.

Beslissing

Moment

Hulp van:

Je gaat nu de tijdlijn invullen. Vul hieronder de beslissingen uit het schema in de volgorde van verleden, heden naar toekomst. Als je wil kan je er ook bij schrijven van wie je hulp hebt gehad of wilt krijgen.

HEDEN
ß VERLEDEN

TOEKOMST à

WERKBLAD

AFTER

Niveau: MBO

DEEL C.
Na het zien van de musical Before After maak je deel C. Dit deel gaat over wat je gezien hebt en wat je vond
van Ami en Ben.

Je kan de opdrachten op dit blad maken, of op een apart blaadje als je meer ruimte nodig hebt.

1.

Lijk je meer op Ben of op Ami als je kijkt naar hoe ze doen naar elkaar?

2.

Ami heeft ervoor gekozen om opnieuw te beginnen met Ben en hem niet te vertellen wat er is gebeurd
voor zijn ongeluk. Zou jij dit ook doen? Of zou je het anders doen? Kies het vak met de uitspraak waar jij
het mee eens bent en schrijf in dat vak je verhaal.

Ik zou hetzelfde doen als Ami, omdat:

Ik zou het anders doen dan Ami. Ik zou dit doen:

