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Thuis 

Marco Borsato 

 

Het is niet heel groot 

Maar ik heb niet meer nodig dan dit 

De plek die ik ken 

Hier laad ik op 

M'n plaats om te rusten 

Ja hier kan ik zijn wie ik ben 

Oh, wat is het fijn 

Om weer thuis te zijn 

Nog veel mooier dan de mooiste reis 

 
Ik voel het gelijk 

De geborgenheid 

Nergens zo veilig als in m'n eigen kleine stukje paradijs 

Wat is ze groots 

Haar bergen en dalen 

Haar land, oceanen, de lucht 

Ik kijk om me heen 

Ik haal heel diep adem 

En toch wil ik steeds weer terug 

 
Oh, wat is het fijn 

Om weer thuis te zijn 

Nog veel mooier dan de mooiste reis 

Ik voel het gelijk 

De herkenbaarheid 

Ben nergens zo gelukkig als in m'n eigen kleine stukje paradijs 

Elke keer wanneer ik wegga kijk ik even achterom 

En sta ik stil bij wat er schuil gaat 

Achter het raam bij het balkon 

Alles dat m'n hart… 

 



 
Vragen mini-spreekbeurt 
 

• Woon je in een dorp of een stad? 

• Hoeveel inwoners heeft jouw woonplaats? 

• In welke provincie ligt jouw woonplaats? 

• Woon je in het centrum, aan de rand of net buiten dorp/stad? 

• Welke bezienswaardigheid heeft jouw woonplaats en wat kun je 

daarover vertellen?  

• Rijdt er een bus? 

• Is er een treinstation? 



Grenzen aan vrijheid

Vrij of niet vrij?



 

 

Grenzen aan vrijheid

Denken, doen, zeggen

Denken

Doen

Zeggen



Dokter Corrie 

 

Je vindt op internet soms filmpjes 

Met gehijg gekreun en naakt 

Als je daarvan schrikt zijn ze zo weg-geklikt 

Da’s niet voor kinderen gemaakt 

 

Vind je het boeiend,  

Geen probleem hoor 

Maar weet wel: 

Porno is vaak nep 

Echt seks is fijner 

Piemels zijn veel kleiner 

Dan in filmpjes op het web 

 

Het is niets raars, engs, vies of geks. 

Wel spannend maar dat hoort bij seks 

Praten helpt sowieso, 

dus kijk De Dokter Corrie show 

Dus kijk De Dokter Corrie show. 
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(a)sociaal?! School:.........................

Groep:.......................

dit doen we niet
dit doen we wel
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