
Beste leesconsulent,

Nog even en het grootste kinderboekenfeest van het jaar staat weer voor de deur: de Kinderboekenweek. Dit jaar vieren we 

de kinderboeken van 2 t/m 13 oktober onder de noemer Reis mee! Voorafgaand aan de Kinderboekenweek is op 1 oktober het 

Kinderboekenbal waar de Gouden Griffel wordt uitgereikt. Ben je ook zo benieuwd?

Reis mee!

Het thema van Kinderboekenweek 2019 is reizen. Voertuigen staan dit jaar centraal. In boeken valt voor kinderen van alles te 

ontdekken en te herkennen: reizen met fiets, auto, trein of bijzondere voertuigen als een raket of een onderzeeboot, avonturen 

beleven op een cruiseschip of zeilschip, rondtrekken met een camper of huifkar, reizen in het verleden, heden of toekomst, alleen 

of samen reizen, dichtbij huis of juist ver weg. Tijdens de Kinderboekenweek 2019 gaat iedereen met een voertuig op stap! CPNB 

stelde een uitgebreide themalijst samen met titels voor groep 1 t/m 8. Deze lijst vind je in de Biebtobiebgroep de Bibliotheek op 

school po in de map Tips. 

Scholen konden bij de Stichting CPNB een kinderboekenweekpakket bestellen. Het pakket bestaat uit een uitgebreide lesmap, 

het Kinderboekenweekgeschenk en het Prentenboek van de Kinderboekenweek, de Kinderboekenkrant, de Voorleesgids en 

promotiemateriaal. Op de onderwijspagina van kinderboekenweek.nl staan, achter een inlog, lessen bij het Geschenk, het 

Prentenboek en bij alle twintig kerntitels.

Reizen in de schoolbibliotheek

Natuurlijk ben je al even bezig met de voorbereidingen voor de Kinderboekenweek. Wellicht organiseer je een voorstelling, 

speurtocht of reisactiviteit in de schoolbibliotheek. Met deze instructie willen we je op extra mogelijkheden wijzen om de 

Kinderboekenweek in te zetten binnen de Bibliotheek op school. Deze bekende en grootschalige campagne biedt bij uitstek 

de gelegenheid om vrij lezen, voorlezen en praten over boeken onder de aandacht te brengen van kinderen, hun ouders en 

leerkrachten.

Iedereen een fijne Kinderboekenweek gewenst!

Hartelijke groet,

Team de Bibliotheek op school
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Suggesties
In deze instructie geven we je een aantal suggesties om de 

Kinderboekenweek te verbinden aan de Bibliotheek op school.

Activiteitenplan
Bespreek bij het opstellen van het activiteitenplan met de 

leescoördinator welke activiteiten tijdens de Kinderboekweek 

uitgevoerd zullen worden. Spreek af welke onderdelen jij 

voor je rekening neemt. Je kunt je deskundigheid laten zien 

door de collectie zo goed mogelijk in te zetten, verschillende 

werkvormen aan te dragen of een informatieavond voor ouders 

te organiseren. Kijk voor handleidingen en instructies op 

pro.debibliotheekopschool.nl bij Toolkit/Lezen.

Lessuggesties bekroonde boeken
De redactie van Boekidee heeft in opdracht van Kunst van Lezen 

ook dit jaar weer lessuggesties gemaakt bij zes bekroonde 

jeugdboeken uit 2018 en vier topboeken uit 2019. Je kunt dus 

direct aan de slag op school of in de schoolbibliotheek met 

deze prachtige boeken die sowieso al een Zilveren Griffel of 

Vlag & Wimpel gewonnen hebben. We hebben de lessuggesties 

opgenomen bij deze instructie. Ze zijn ook te vinden op 

Leesplan.nl.

Lessuggesties Vooruit met voorlezen
Op Leesplan.nl staan ook de lessuggesties bij het project 

Vooruit met voorlezen. In dit project worden zowel klassieke 

als moderne boeken aangeraden om voor te lezen, van groep 1 

tot en met 8. In de Lessuggesties 2018 staat een uitwerking van 

het Mee met de dierenambulance (Bibi Dumon Tak) en in de 

binnenkort te verschijnen Lessuggesties Kinderboekenweek 

2019 vind je uitwerkingen van Prutje (Pieter Koolwijk) en De 

ontdekkingsreiziger (Katherine Rudell). We hoeven het jullie 

niet te vertellen: voorlezen is een van de simpelste én beste 

leesbevorderingsactiviteiten. 

Leesconsulent in de klas
• Maak van jouw fiets een boekenfiets met boeken achterop 

onder de snelbinders en boeken in de fietsmand of krat voorop 

en een fietsvlag met daarop het boek dat jij op dit moment 

leest. Maak er een voorleesfiets van. Fiets de school in, bezoek 

de klassen en introduceer enkele themaboeken en lees eruit 

voor. Ga je met de auto naar de scholen? Transformeer dan 

je auto tot voorleesauto en parkeer de auto in het zicht van 

de klassen zodat je tijdens het gesprek erop kan wijzen. Een 

boekenstep is ook een alternatief. Misschien lukt het zelfs om 

een bijzonder voertuig mee te nemen naar de scholen zoals 

een bakfiets of een voorleesbus. Leerlingen kunnen voor hun 

eigen fiets ook een fietsvlaggetje maken met hun favoriete 

boek erop.

• Als leesconsulent introduceer je regelmatig nieuwe boeken 

door voorlezen en met de boekenkring met werkvormen zoals 

de boekenshushi. In de Toolkit/Lezen vind je nog meer leuke 

werkvormen voor de boekenkring. Voor de boekintroducties 

kun je de kerntitels van de Kinderboekenweek gebruiken 

of boeken uit de uitgebreide themalijst van de CPNB (zie 

Biebtobiebgroep de Bibliotheek op school po in de map Tips of 

www.cpnb.nl met inlog).

• Maak voor elke klas die je bezoekt een eenvoudige poster met 

kolommen voor verschillende voertuigen (fiets, auto, trein, 

boot, raket, vliegtuig, huifkar). Het boek dat jij introduceert in 

de klas kun je al noteren op de poster. Stimuleer de leerlingen 

om de boeken die ze tijdens de Kinderboekenweek lezen te 
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rubriceren zodat er een mooi overzicht ontstaat. Hang de 

poster aan de buitenkant van de klas op zodat iedereen van de 

school het overzicht kan zien. Indien de poster niet voldoende 

ruimte biedt voor alle gelezen boeken over voertuigen dan is 

een tweede poster zo gemaakt!

• Er zijn natuurlijk ook gedichten over voertuigen. In het 

Handboek Open Boek vind je een aantal werkvormen voor het 

werken met gedichten. Edward van de Vendel geeft achterin 

Superguppie kan alles een aantal suggesties voor het werken 

met poëzie. Een tip van hem bij het gedicht ‘Fietsen’: lees het 

laatste woord niet (zadelpijn) en laat kinderen het laatste 

rijmwoord raden. In de schoolbibliotheek staan uiteraard 

ook gedichtenbundels. Neem ook wat bundels mee in je 

boekenfiets. Een werkvorm voor in de klas: deel de bundels 

uit en laat de leerlingen in kleine groepjes gedichten over 

voertuigen zoeken. Er kunnen posters van deze gedichten 

gemaakt worden en er kan een top 3 gekozen worden.

• Verschillende sporters gebruiken voertuigen voor hun 

prestaties. Praat met de leerlingen over deze sporten en 

sporters. Denk bijvoorbeeld aan autosport, fietssporten en 

zeilsporten. Wat zou een leuk boek zijn voor Max Verstappen? 

Kies met de leerlingen een sporter uit, zoek op internet 

informatie over deze sporter en maak voor hem of haar een 

boekentop 3.

Tentoonstelling
Maak een tentoonstelling in de schoolbibliotheek over voertuigen. 

Presenteer bijvoorbeeld de kerntitels van de Kinderboekenweek 

of zoek zelf titels bij elkaar waarin voertuigen een prominente 

rol spelen (zie ook themalijst Kinderboekenweek 2019 in de 

Biebtobiebgroep de Bibliotheek op school po in de map Tips of 

www.cpnb.nl met inlog).

Zet in de schoolbibliotheek een boekenfiets of richt een leesplek 

in zoals een eenvoudige treincoupé of een bootje. Misschien kun 

je in samenwerking met de school een ‘hometrainer’ regelen waar 

de leerlingen al fietsend kunnen lezen. De leesplekken kunnen 

ook op andere plekken in de school ingericht worden. Schrijf een 

wedstrijd uit voor het mooiste ‘verkeersbord’ voor een leesplek.

In de Toolkit/Huisstijl vind je het speciale logo de Bibliotheek op 

school doet mee aan Kinderboekenweek. Bibliotheken kunnen 

met een inlog op www.cpnb.nl beeldmateriaal zoals logo’s, foto’s 

van auteurs Kinderboekenweekgeschenken en afbeeldingen van 

de Kinderboekenweek downloaden. Handig om te printen en om 

de tentoonstelling mee aan te kleden

Ouders enthousiasmeren
Betrek de ouders van de leerlingen ook bij de Kinderboekenweek. 

Attendeer hen op de campagne, op de tentoonstelling in de 

schoolbibliotheek en op de Kinderboekenkrant en Voorleeskrant. 

Organiseer met de leescoördinator vlak voor of tijdens de 

Kinderboekenweek ook een leesbevorderingsactiviteit voor 

ouders, zoals een informatieavond over de griffelwinnaars en/of 

nieuwe boeken. Of vraag ouders om te komen voorlezen uit hun 

favoriete jeugdboek over voertuigen.

Leerkrachten inspireren
Bij de cursus Open Boek hoort tweemaal per jaar een 

nascholingsbijeenkomst voor leescoördinatoren. De aanloop 

naar de Kinderboekenweek is bij uitstek geschikt om zo’n 

nascholingsbijeenkomst of een bijeenkomst voor alle leerkrachten 

te organiseren. Dan kun je hun veel inspiratie meegeven voor 

deze leesbevorderingscampagne. De trainer Open Boek kan 

diverse modules voor deze bijeenkomsten terugvinden in de 

Biebtobiebgroep van Trainers Open Boek.

Scholenpakket
Het pakket voor de scholen bevat een uitgebreide lesmap, 

het kinderboekenweekgeschenk en het Prentenboek van de 

Kinder-boekenweek, de Kinderboekenkrant, de Voorleesgids, 

tips om ouders bij de Kinderboekenweek te betrekken, en 

promotiemateriaal. Scholen konden tot juni dit pakket bestellen. 

De pakketten worden begin september afgeleverd. 

Kinderboekenweek op school

Voor de Kinderboekenweek is ook educatief materiaal ontwikkeld. 

Er zijn lessen bij het Geschenk en het Prentenboek en bij alle 

twintig kerntitels. Begin juli hebben scholen al de toegangscode 

tot de lessen ontvangen. Vanaf eind augustus kunnen scholen het 

aanvullende materiaal van het lespakket bekijken en downloaden 

vanaf kinderboekenweek.nl.

Kinderboekenweekgeschenken en Kinderboekenweeklied

Het Kinderboekenweekgeschenk van dit jaar is Haaientanden 

van Anna Woltz. André Kuipers maakte met illustrator Natascha 

Stenvert het prentenboekgeschenk André het astronautje op zoek 

naar Laika.

Jochem Myjer schrijft dit jaar het lied voor de Kinderboekenweek 

dat ook weer gezongen wordt door Kinderen voor Kinderen. De cd 

zit in het lespakket. Het lied en de clip komen uit op 30 augustus 

en zijn dan met bijbehorende zang- en dansles te vinden op 

kinderenvoorkinderen.nl en op onderwijs.kinderboekenweek.nl. 

Laat de clip zien als je klassen bezoekt of wijs de leerkrachten op 

videoclip Reis mee!

https://www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=4666-737461727470616765
http://www.cpnb.nl
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/huisstijl.html
http://www.cpnb.nl
https://www.kinderboekenweek.nl/school/
https://kvk.bnnvara.nl/
https://onderwijs.kinderboekenweek.nl


Lessuggesties
bij zes bekroonde boeken in 2019

en vier topboeken 

De wolf, de eend & de muis groep 3 - 4
Mac Barnett tekst Jon Klassen illustraties

Mijn wonderlijke oom groep 3 - 4
Yvonne Jagtenberg tekst en illustraties

Vosje groep 3 - 4
Edward van de Vendel tekst  Marije Tolman illustraties

Laat een boodschap achter in het zand
groep 5 - 8

Bibi Dumon Tak tekst  Annemarie van Haeringen illustraties

Droomopa groep 5 - 8
Dolf Verroen tekst  Charlotte Dematons illustraties

De blauwe vleugels groep 7 - 8
Jef Aerts tekst  Martijn van der Linden illustraties

Topboeken
Vos is een boef groep 1 - 4
Daan Remmerts de Vries tekst en illustraties

Mevrouw Wervelwind groep 3 - 4
Rindert Kromhout tekst  Jan Jutte illustraties

De boom met het oor groep 5 - 6
Annet Schaap tekst  Philip Hopman illustraties

Bizar groep 8
Sjoerd Kuyper tekst

Geschreven door de redactie van boekidee
in opdracht van kunst van lezen.

Redactie: Gretha Straatsma – coördinatie, Mariet Lems – eindredactie
Inge Umans, Cisca van Hemert-Kopmels.



n Groep 3 - 4 (nl) / Leerjaar 1 - 2 (b)

n Trefwoorden: fabel, vriendschap, humor,

overleven

n Lessuggesties: Inge Umans

1. Introductie 

Bekijk en bespreek de omslagtekening: 

n Wie zie je? 

n Waar zijn ze? 

n Wat is hun relatie tot elkaar?

n Zijn ze vrienden? Waarom denk je van wel?

Waarom denk je van niet?

n Wat gaat er gebeuren, denk je?

2. Verhaalanalyse

Lees het verhaal een eerste keer voor, zonder

onderbreking of vragen. Lees het verhaal een

tweede keer voor en stel de volgende vragen:

n Muis wordt opgeslokt en vreest het ergste: zijn

einde. Had je verwacht wat hij zou aantreffen in de

buik?

n Waarom mist eend de buitenwereld niet? 

n Wat bedoelt eend met: ‘Ik mag dan misschien

opgeslokt zijn, maar dat betekent nog niet dat ik me

laat opeten.’ 

n Waarom wil muis blijven?

n Hoe voelt wolf zich wanneer eend en muis

feesten?

n Waarom redden eend en muis wolf van de jager?

Doen ze dit om zichzelf te redden? 

n Waarom zegt muis: ‘Dit is de nacht waarin we ons

huis zullen verdedigen.’

n Waarom buigt wolf zijn kop voor eend en muis?

n Welk personage vind je het leukste? Voor wie heb

je de meeste sympathie? Waarom? Welk personage

zou je zelf willen zijn? 

n Zijn wolf, eend en muis echte vrienden? 

Bespreek ook de illustraties:

n Zijn deze prenten erg kleurrijk of net niet? 

n Welke kleuren worden er vooral gebruikt? 

n Welke sfeer krijgt het verhaal daardoor? 

n Zou de sfeer dezelfde zijn als de illustrator

knalgele, -groene of -rode kleuren had gebruikt?

Bekijk de prent waarop muis en eend met witte

hoge hoeden aan de feesttafel zitten. Ze klinken ‘op

de gezondheid van de wolf’.

n Wat zie je op deze tekening? Hoe komt dat in de

buik van wolf? 

Zilveren Griffel en Vlag & Wimpel van de Penseeljury

De wolf, de eend & de muis
Mac Barnett tekst Jon Klassen illustraties
Gottmer 2018 • € 14,99 • isbn 978 90 257 6824 9

Wolf, eend en muis wonen op een bijzondere manier samen:

eend en muis werden opgeslokt en maken het erg gezellig

voor zichzelf in de buik van wolf. Maar als ze aan het dansen

gaan wordt het allemaal wat teveel voor wolf. Hij is misselijk

en ligt te kreunen in het bos. Een jager hoort de wolf, schiet

en mist. Eend en muis komen in actie: ze verdedigen hun

huis!



n Zou je de jager ook kunnen wegjagen met een

fanfare van potten en pannen, deksels en houten

lepels? 

4. Meer boeken 

Mac Barnett en Jon Klassen zijn succesvolle

prentenboekmakers. Ze wonnen mooie prijzen,

waaronder twee keer de Amerikaanse Caldecott

Medal, de prijs voor het mooiste prentenboek van

het jaar. In Nederland kennen we het duo misschien

van het boek bas en daan graven een gat

(Hoogland & Van Klaveren 2015). 

Illustrator Jon Klassen won twee keer een Zilveren

Palet, de Nederlandse prijs voor het best

geïllustreerde buitenlandse kinderboek. Hij kreeg

deze prijs voor deze hoed is niet van mij (Gottmer

2013) en het donker (Gottmer 2014) . Opvallend is

het kleurenpalet dat sober en aards is. 

driehoek (Gottmer 2017) is in veel opzichten een

opmerkelijk boek. Als eerste valt de afwijkende en

stevige vormgeving op. Het vierkante boek heeft

een dikke kartonnen kaft met afgeronde hoeken;

titel en makers staan niet op de voorkant. In het

boek zien we al gauw dat Driehoek de

hoofdpersoon is, zelfs het colofon is gedrukt in de

vorm van een driehoek. driehoek is het eerste deel

van een trilogie, vierkant het tweede (2018) cirkel

het derde deel (2019). 

Mignon van Ophuizen en Wieteke Hassing van

Artisjok & Olijfje maakten bij de meeste van

bovengenoemde boeken projecten voor het

basisonderwijs. 

n Bekijk de prent waarop muis en eend tot de

aanval overgaan: wat zie je? 

n Wat hebben eend en muis aangetrokken? 

n Hoe kijkt wolf? 

n Hoe voelt hij zich, denk je? 

n Is het dag of nacht? Hoe weet je dat?

3. Creatieve verwerking

3.1. Huis:

n Is het huis van eend gezellig? 

n Hoe heeft eend het aangekleed? 

Laat de leerlingen zelf een huisje voor eend en muis

maken in een oude schoendoos die ze zelf

aankleden, met zelfgemaakte meubels van lucifer-

of kaasdoosjes, takjes, mos en stro, lapjes stof, … 

Laat de leerlingen zelf muis en eend maken uit

bijenwas, of vraag hen een eenden- en

muizenknuffel mee te nemen. Laat de leerlingen het

verhaal naspelen en stimuleer hen om zelf nog

nieuwe wendingen te bedenken. 

n Wat doen eend en muis nog meer in het huis,

naast eten en dansen? 

n Spelen ze een spelletje? 

n Lezen ze een boek aan elkaar voor? Welk

spelletje? Welk boek? 

3.2. Feest:

Bouw zelf ook een feestje in de klas! 

n Op welke muziek gaan jullie dansen? 

n Welke hapjes maken jullie samen klaar? (zelf

koekjes bakken, fruitsateetjes maken, …) 

n Wat gaan jullie drinken? 

n Wie nodigen jullie uit op jullie feest? Maak zelf

feestelijke uitnodigingen.

3.3. Verkleden:

Als muis en eend ten strijde trekken hebben ze zich

verkleed: muis heeft het tafelkleed als mantel om

zijn nek geknoopt en een pot als helm op zijn kop.

De eend heeft een vergiet als helm opgezet. 

n Welke verkleedkleren en attributen hebben jullie

in de klas om aan te trekken en tegen de jager ten

strijde te trekken? 



n Groep 3 - 4 (nl) / Leerjaar 1 - 2 (b)

n Trefwoorden: Jacques Tati, circus, oppas,

kattenkwaad, familie, fantasie, avontuur

n Lessuggesties: Inge Umans

1. Introductie 

Bekijk en bespreek het omslag van het boek:

n Wie zie je? 

n Waar staat de man? 

n Waar kijkt hij naar? 

n Wat doet hij? 

n Welke kleding draagt hij? 

n Wat voor iemand is hij, denk je?

Bekijk de titel: mijn oom, en het woord

‘wonderlijke’ werd in een andere kleur toegevoegd. 

n Waarom zou dat zijn? 

n Wat zou er gebeuren, denk je? Iets ‘wonderlijk’?  

n Wat is iets wonderlijks voor jou? 

2. Jacques Tati

Vertel vooraf dat het verhaal gebaseerd is op het

personage monsieur Hulot, uit de films van Jacques

Tati. Situeer dit even in tijd en ruimte (jaren 50-60,

Frankrijk). Monsieur Hulot is een beetje een

zonderling, een man die het niet zo begrepen heeft

op de moderne maatschappij en technologie. Bekijk

de foto op de voorlaatste pagina in het boek en laat

eventueel na het lezen van het boek een kort

fragment zien uit een van de films van mon oncle.

Lees het verhaal een keer voor, zonder

onderbreking. Lees het verhaal een tweede keer

voor en zoom in op een aantal gebeurtenissen &

illustraties:

n Waarom wil de mama van Gerard niet dat ze

kattenkwaad uithalen? 

Bekijk de tekeningen van het huis, zowel de

binnenkant als de buitenkant: 

n Wat voor huis is dit? 

n Welke stijl? Het is een moderne villa met

designmeubelen en een netjes aangelegde tuin. 

Gerards oom houdt niet zo van oppassen en maakt

van het dagje bij Gerard een groot avontuur: ze

spelen en beleven kleine, alledaagse dingen die in

hun fantasie een groot avontuur worden! Hij werkte

vroeger in het circus. 

n Wat doet hij met de tuinslang? 

n Met het hondje Dali? 

n Hoe loopt hij op de stoeprand? Het lijkt of hij op

een koord danst! 

n Wat doet hij met de agent wanneer ze het

Zilveren Penseel

Mijn wonderlijke oom
Yvonne Jagtenberg  tekst en illustraties
Rubinstein 2018 • € 15,99 • isbn 978 90 476 2600 8

Als de ouders van Gerard op stap gaan past zijn oom op hem,

zijn hond Dali en hun huis. Ze mogen absoluut geen

kattenkwaad uithalen. Maar dat is moeilijk met een oom die

vroeger in het circus heeft gewerkt…



zebrapad oversteken? 

Bekijk het grommende hondje op de stoep naast

Gerard: dit is het hondje uit hondje, de enige

echte, uit een ander boek van Yvonne Jagtenberg

(zie 4. op de leestafel). De agent die het verkeer

regelt lijkt wel te dansen terwijl hij het verkeer

regelt. Daar sluiten de danspasjes van oom perfect

bij aan! Bekijk hier een compilatie van

politieagenten die al dansend het verkeer regelen. 

n Kun je nog meer dansmoves verzinnen die een

agent zou kunnen maken? 

Na alle avonturen zegt Gerard: ‘Mijn oom zegt dat

het leven één groot circus is. (Ik snap wel wat hij

bedoelt).’ 

n Snap jij wat hij bedoelt? 

n Is het leven één groot circus? Of enkel als je je er

voor openstelt en je fantasie de werkelijkheid laat

inkleuren?

n Bekijk ook de prent van het huis wanneer Gerard

en zijn oom weer thuiskomen: de ronde ramen

lijken boos kijkende ogen. Waarom kijken ze boos?

Wat doen Gerard, de hond Dali en zijn oom? 

n Gerard zegt: ‘Mijn ouders houden van ‘gewoon’.’

Wat is dat dan, gewoon? 

n En jij? Hou jij van gewoon of van een beetje

avontuur? 

n Hou een gesprekje over de oppas: wie heeft een

vaste oppas? Wat doen jullie samen? Wie heeft een

oppas zoals de oom van Gerard? 

n Wie zou graag een dagje met de oom van Gerard

op stap gaan? 

n Gerard zegt: ‘Mijn moeder vindt haar broer maar

wonderlijk.’ Ga even terug naar het begin, het

gesprek dat jullie hadden bij het bekijken van het

omslag: wat vind jij van Gerards oom? Is hij

wonderlijk of gewoon? Waarom vind je dat? 

3. Circus

Hou een kringgesprek over Gerards oom. Hij werkte

in het circus.

n Wat deed hij daar allemaal?

n Verzin wat Gerard en zijn oom nog aan circusacts

zouden kunnen doen in huis, op straat, in het park. 

n Zijn er leerlingen die zelf kunnen jongleren? Een

goocheltruc kennen? 

n Schrijf op vier verschillende gekleurde stroken

papier of kaarten personen (clown, circusdirecteur,

acrobaat, …), voorwerpen (een toverstaf,

jongleerballen, stelten, …), handelingen (tuimelen,

dansen, temmen, …) en plaatsen (circus, tuin,

schoolplein, …). Laat elk kind van elke gekleurde

kaart eentje trekken en de combinatie (vb. de

directeur danst op stelten over het schoolplein.)

uitbeelden, tekenen, een kort verhaaltje van maken,

…

4. Op de leestafel

hello monsieur hulot, David Merveille & Jacques

Tati (Rouergue 2013). In dit tekstloze boek met 22

strips maak je kennis met de heer Hulot, een

personage van Jacques Tati. Grappige situaties die

uitnodigen om bij te vertellen, te schrijven, ...

hondje, de enige echte, korte verhalen over een

eigenwijs hondje. Yvonne Jagtenberg (Rubinstein

2015). 

het circus in de stad, Pieter Van Oudheusden &

Jan De Kinder (De Eenhoorn 2006). Dit boek laat je

kennismaken met verschillende acts in het circus. 

https://www.youtube.com/watch?v=J8uIFwNVB2g


n Groep 3 - 4 (nl) / Leerjaar 1 - 2 (b)

n Trefwoorden: dromen, vossen, nieuwsgierigheid

n Lessuggesties: Cisca van Hemert-Kopmels

1. Vooraf

Vosje is vooral een beeldboek, het beeld is leidend,

‘er wordt ruimte gegeven aan het beeld voordat het

verhaal start en zich kan ontwikkelen.’ Zo staat te

lezen in het juryrapport bij de Zilveren Penseel. In

deze lessuggesties wordt extra aandacht besteed

aan de illustraties. Niet alleen het werk van Marije

Tolman is bekroond, ook Edward van de Vendel

heeft een Zilveren Griffel voor de tekst ontvangen.

2. Voorlezen

Toon de voorkant van het boek en lees de titel voor. 

n Waar bevindt Vosje zich? 

n Waaraan kun je dat zien? 

Laat de leerlingen de volgende vijf spreads zien. 

n Heeft Vosje plezier aan het strand? Kun je dat

zien aan de illustraties? 

n Denk je dat Vosje een nieuwsgierig dier is? Hoe

weet je dat? 

n Is alles getekend op de illustraties? Wijs de

leerlingen erop dat Marije Tolman heeft getekend

op blauwgroen afgedrukte foto’s van duinen en

strand.

Bij de zesde spread volgt de eerste regel tekst:

‘Vosje holt achter twee vlinders aan, want ze zijn

paars.’ 

n Wat denk je, houdt Vosje van paars? Hoe weet je

dat?

Op spread 7 en 8 zie je Vosje vallen en met een

klap op het strand terecht komen.

Dan begint een droom die Vosje nooit eerder heeft

gehad. 

n Zou Vosje slapen en dromen of is er iets anders

aan de hand?

Van spread 9 tot en met 17 ontrolt zich Vosjes

droom. Wijs de leerlingen erop dat de illustrator nu

niet meer op foto’s tekent maar op wit papier en

pakpapier. 

Op spread 18 komt een jongetje op zijn fiets

aangereden. 

n Heb je dat jongetje eerder gezien? (op de

titelpagina) 

n Nu wordt er weer een foto als ondergrond

gebruikt. Zou de illustrator dat expres hebben

gedaan? 

Zilveren Penseel en Zilveren Griffel

Vosje
Marije Tolman tekst  Edward van de Vendel illustraties

Querido 2018 • € 20,00 • isbn 978 90 214 1434 8

Vosje heeft het naar zijn zin in de duinen: hij jaagt de

vogels op, imiteert de aalscholver en rent achter twee

paarse vlinders aan. Tot hij na een grote sprong van het

duin, geen grond meer onder zijn pootjes heeft en met een

klap neervalt. Hij belandt in een droom over zijn korte

leven: als pup, zo klein als een appeltje, over het grote

hert en over de mensenjongen.

En dan droomt hij over wat er is voorgevallen nadat hij

achter de paarse vlinders aanrende….



n Heb je in de gaten dat de droom (op neutraal

papier) hier stopt en het jongetje wordt

geïntroduceerd? 

n Heeft het jongetje plezier aan het strand? 

n Vind je dat het jongetje op Vosje lijkt? Kun je dat

uitleggen?

n Op spread 23 wordt het papier weer neutraal, wat

zou dat betekenen? Vosjes droom gaat verder. Hij

herbeleeft de avonturen met zijn broertje, zijn

eerdere ontmoeting met het jongetje, die hem uit

de glazen pot bevrijd heeft, en de val die hij maakt

als hij achter de vlinders aan holt.

Op spread 32, met een foto als achtergrond, ziet

Vosje zichzelf liggen. 

n Wie zie je in de verte al aankomen? (het jongetje

op zijn fiets) Het jongetje brengt Vosje terug naar zij

papa, mama, broertjes en zusjes. En als Vosje zijn

ogen opendoet, is alles goed.

3. Vertel eens

Papa zegt: ‘nieuwsgierig is doodgierig.’ En slim

zusje zegt: ‘Als je op een muis kauwt, dan is die

muis veel te doodgierig geweest.’

n Wat bedoelen papa en zusje? 

n Is het goed om nieuwsgierig te zijn? 

n Kan het gevaarlijk zijn? 

n Heb je daar een voorbeeld van gezien in het

verhaal? (Vosje zit met zijn kop klem in de glazen

pot) 

n Ben jij wel eens nieuwsgierig? Kun je daar een

voorbeeld van geven? 

n Vind je Vosje een nieuwsgierig dier? 

n En het jongetje? 

Vosje begrijpt het niet helemaal. ‘Maar papa en

mama weten alles. Ze laten zien hoe de wereld

moet.’ 

n Doen jouw papa en mama dat ook, jou van alles

over de wereld leren? 

n Kun je daar wat over vertellen?

Vosje droomt. 

n Droom jij ook wel eens? 

n Kun je je nog een droom herinneren? 

n Zijn dromen altijd prettig?

4. Dromen

Praat nog wat verder door over dromen. Dromen kun je

’s nachts, maar je kunt ook overdag dromen over iets

wat je heel graag zou willen. 

n Heb jij wel eens zo’n droom? 

n Kun je er iets over vertellen? 

n Je kunt ook dagdromen, weet iemand wat dat is? 

Laat de leerlingen hun droom in een klein stripverhaal

tekenen. Het kan zo’n droom zijn als de droom die

Vosje beleeft, z’n leven trekt aan hem voorbij, van

geboorte tot nu. Of een droom die je ’s nachts echt een

keer hebt gehad, of een droom die je uit wil laten

komen.

5. Boekenhoek

Laat de leerlingen in tweetallen het boek nog eens

bekijken, er zijn zoveel details te zien, die erom vragen

met geconcentreerde aandacht te worden bekeken.

Geef ze een gerichte kijkopdracht mee: 

n Welke dieren herken je in het boek en wat valt je

verder op? 

Laat de leerlingen verslag uitbrengen en noteer wat ze

gezien hebben en wat ze opviel.  Bespreek de

waarnemingen in de (boeken)kring als alle leerlingen

aan de beurt zijn geweest.

6. Tekenen op foto’s 

Druk voor de leerlingen op a3-formaat papier zwart-

witfoto’s af van strand-, zee- en duinlandschappen. Je

kunt rechtenvrije foto’s vinden op een aantal websites:

https://www.isimedia.nl/25-websites-waar-je-gratis-

rechtenvrije-fotos-vindt/

Geef ze fluorescerende stiften en fineliners waarmee

ze vlinders, insecten en andere dieren op de foto

tekenen. Een jongetje, het vosje, de fiets, een scene

uit het boek, laat ze naar hartenlust experimenteren.

https://www.isimedia.nl/25-websites-waar-je-gratis-rechtenvrije-fotos-vindt/
https://www.isimedia.nl/25-websites-waar-je-gratis-rechtenvrije-fotos-vindt/


7. Wind

Een grappige tekst uit het boek: ‘En als je in de

wind gaat staan waaien je haren overeind! En als je

je omdraait waaien ze naar de andere kant!’ 

n Herken je dat? 

n Heb je dat zelf wel eens ervaren als je in de harde

wind loopt? 

Laat de leerlingen lopen alsof het heel hard waait,

de wind blaast in je rug, hij blaast je vooruit, je kan

bijna niet op de been blijven. Blaas met een koude

föhn hun haren één kant uit en daarna de andere

kant.

Bied daarna het volgende gedicht aan:

de wind

de wind giert

de wind huilt 

hij brult en hij blaast

hij loeit en hij stoeit

hij rammelt en raast

de wind waait en hij draait

hij ritselt en ruist

hij streelt en hij aait

de wind suist langs je oren

hij fluistert en fluit

de wind komt en hij gaat

en nu blaast hij….uit

nooit denk ik aan niets, Hans en Monique Hagen

tekst, Charlotte Dematons iIllustraties (Querido

2015)



n Groep 5 - 8 (nl) / Leerjaar 3 - 6 (b)

n Trefwoorden: dieren (tweehoevigen), weetjes,

poëzie

n Lessuggesties: Mariet Lems

1. Informatie

Bibi Dumon Tak schrijft altijd over dieren, zij is de

vele malen gekroonde koningin van het dierenrijk.

Ze kent alle dieren bij naam en toenaam en kent

hun leuke en stoute streken tot in de finesses. Haar

ideeën lijken onuitputtelijk. Of het nu gaat om de

zingende beloega in winterdieren (Singel

Uitgeverijen 2011, ill. Martijn van der Linden) of de

24-jarige Claartje in een koeienrusthuis in het

koeienparadijs (Querido Kinderboek 2017, foto’s

van Hans van der Meer), de 150 ringetjes van de

regenworm in bibi’s doodgewone dierenboek

(Singel uitgeverijen 2013, ill. Fleur van der Weel) of

een verdwaalde krokodil in de stad in mee met de

dierenambulance (Querido Kinderboek 2017), haar

boeken vallen op en winnen prijzen. 

En wat ze vooral zo lekker maakt, ze sprankelen van

de humor en het plezier. 

Het duo Bibi Dumon Tak en Annemarie van

Haeringen was al eerder succesvol met siens hemel

(Singel Uitgeverijen 1016) dat in 2017 een Zilveren

Griffel kreeg. En dan nu dit prachtige laat een

boodschap achter in het zand, dat een

combinatie is van poëzie en non-fictie en dat ook de

prestigieuze Theo Thijssenprijs kreeg. Bibi Dumon

Tak vond voor dit boek weer een heel nieuwe vorm

uit: ze typeert de evenhoevigen in een radio-

interview, een WhatsApp-conversatie, een

overlijdensbericht, een ingezonden mededeling,

een contactadvertentie, en dat alles op haar

onvolprezen wijze. 

Laat de leerlingen genieten en en passant leren

over de kleine kantjil, de Kaapse buffel, de

gerenoek, de okapi en de bijna uitgestorven oryx. 

2. Introductie

Vouw het boek open, zodat achter- en voorkant

tegelijk te zien zijn en zwaai er een beetje vaag

mee. 

n Aan welk dier doet het omslag denken? 

Hou het boek stil en vraag wat de leerlingen nu

zien. Lees de titel voor. 

n Waar zou die titel op slaan? Aan de afdruk van

hun voeten/poten/hoeven.  

Laat op het digibord via Google afbeeldingen zien

Zilveren Griffel en Vlag & Wimpel van de Penseeljury

Laat een boodschap achter in het zand
Bibi Dumon Tak tekst  Annemarie van Haeringen illustraties

Querido 2018 • € 16,50 • isbn 978 90 214 1442 3

Dit boek gaat over evenhoevigen. Dat zijn alle dieren met twee of

vier tenen. Dus welkom dikdik, giraf en wrattenzwijn. Heb je drie

tenen zoals de tapir, dan mag je niet in dit boek, of

toch? 

Bibi Dumon Tak beschrijft de dieren op een

prachtige, poëtische manier. En passant komt de

lezer veel over het dier te weten. Het genre van het

informatieve gedicht is een unicum, volgens de jury.

Annemarie van Haeringen tekent, schildert,

aquarelleert de dieren mooi, karakteristiek en met

allerlei humoristische grapjes. Een dierenencyclopedie en

dichtbundel in een! 



van diersporen. Laat zien wat evenhoevigen zijn. 

Evenhoevigen zijn een orde van zoogdieren. Ze

worden gekenmerkt door een even aantal tenen.

Aan de twee middelste tenen zitten hoeven, deze

zijn hoefdragend. De evenhoevigen zijn

tegenwoordig de meest succesvolle grote

planteneters. Er zijn ongeveer 200 soorten, rond de

80 geslachten en 10 families in drie onderorden. Ze

komen in alle leefgebieden voor, zowel in het water

als hoog in de bergen, in hete woestijnen en koude

toendra's, open grasvlakten en dichte

regenwouden. Ze komen op ieder werelddeel in het

wild voor, met uitzondering van Australië en

Antarctica. 

Veel soorten (rund, geit, schaap, kameel, lama,

varken, rendier) zijn van groot economisch belang.

Ze verschillen in grootte van de kleine kantjil, die

ongeveer 2 kilogram weegt, 25 cm hoog en 40

centimeter lang wordt, tot het nijlpaard, dat wel 3,2

ton kan wegen, en de giraffe, die 470 centimeter

lang kan worden. Het zijn over het algemeen

grondbewoners, en de meeste soorten kunnen hard

rennen. (wikipedia)

3. De Kantjil

n Wie kent de kantjil? 

n Hoeveel is 2 kg? Meet na hoeveel 25 cm en 40 cm

is, zodat de leerlingen zich kunnen voorstellen hoe

de kleinste evenhoevige eruit ziet. De kantjil is een

dwerghertje. 

Zoek de kantjil op in het boek en lees de tekst voor. 

n Wat ben je te weten gekomen? 

n Wat is het grapje in de laatste uitroep? 

n Kun je nog meer woorden verzinnen die op ia, ea

of ja eindigen en die je kunt veranderen in

ontkenning? Azalea, alinea, musea, media, podia,

maffia, raffia, dahlia, magnolia, decennia, begonia,

ammonia, hernia, loempia, aria, malaria, aquaria,

pizzeria, via, papaja, welja, ranja, soja, tja, …. 

4. De langste evenhoevige

Laat de illustratie van de giraf op het digibord zien.

n Wat zien de leerlingen? 

n Waar is het hoofd van de giraf? 

n Wat is er veranderd aan zijn

huid? 

n Wat zouden al die

machineachtige dingen

betekenen?

n Wat gebeurt er als er iets in de

machinerie hapert? 

n Van wie zijn die laarsjes en de trap? (Dikkertje

Dap)

Dikkertje Dap is een kinderversje van Annie M.G.

Schmidt uit 1950. Het verscheen voor het eerst op 3

juni 1950 op de kinderpagina van Het Parool,

samen met een tekening van Wim Bijmoer. Later

dat jaar zou Dikkertje Dap worden opgenomen in de

bundel het fluitketeltje en andere versjes

(1950). Het gedicht zou het beroemdste en

populairste kindergedicht van Annie M.G. Schmidt

worden en werd door Tommie, Pino, Ieniemienie en

Purk in Sesamstraat gezongen. 

n Wie kent het liedje nog? Zing het met elkaar. Kent

niet iedereen de tekst meer? Zoek hem op internet

op en zing het lied uit volle borst. 

Lees de tekst in het boek voor. 

n Wat zijn de voordelen van een lange nek? Wat de

nadelen? Laat de leerlingen zich goed inleven. Het

mogen ook gekke antwoorden zijn, zoals: als hij

last van zijn nek heeft, heeft de giraf ook veel en

lang pijn. Zou 1 paracetamolletje helpen? 

n Herhaal nog eens de laatste regels. Is dat zo? Alle

neerslag begint als sneeuw, behalve de zo

karakteristieke motregen, zie verder op kennisnet

bij ‘Weer wat geleerd: sneeuw.’

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/weer-

wat-geleerd-sneeuw/

5. Creatief schrijven en beeldend bij de giraf

Vraag leerlingen na te denken over waar ze liefst

bovenaan de nek van de giraf zouden willen zijn.

Thuis? In het bos, aan zee, in de polder? In een

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/weer-wat-geleerd-sneeuw/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/weer-wat-geleerd-sneeuw/


vakantieland? Welk?

Geef grote vellen papier en laat de leerlingen de

giraf tekenen/schilderen met de kop die op de

illustratie ontbreekt en zichzelf bovenin. De trap

kan ook een stellage zijn, of een lift, of een tak van

een boom, of een stapel blokken of boeken. De

omgeving speelt ook mee. 

Laat de leerlingen in een wit deel van het schilderij

in korte regels, zoals Bibi dat doet, schrijven wat ze

zien, voelen, ervaren. 

Maak er een tentoonstelling van en nodig de

kleintjes uit om Dikkertje Dap te zingen en de

teksten te horen. 

In het boek springende pinguins en lachende

hyena’s (MarijeTolman ill. en tekst van Jesse

Goossens, Lemniscaat 2013) staat dat de giraf geen

stembanden heeft en dus niet (mee) kan zingen.

Een extra reden om hem toe te zingen. 

6. Het nijlpaard

We hebben het kleinste dier gehad, het langste en

nu dan het zwaarste dier. 

n Welke is dat ook alweer? Lees de titel van het

gedicht voor. 

n Kent iemand de dikdik? 

Dikdiks, zo genoemd vanwege het geluid dat ze

maken als ze gealarmeerd zijn, zijn kleine antilopes

die in de savannes van Zuid- en Oost-Afrika leven.

Dikdiks staan 30 tot 40 cm hoog op hun poten en

wegen 3 tot 5 kg. (wikipedia) 

In de tekst onder 2 staat dat de meeste

tweehoevigen hard kunnen lopen. Wie denk je dat

het hardst kan lopen: het nijlpaard of de dikdik? Je

zou het niet denken maar een nijlpaard haalt 45 km.

per uur en een dikdik 42! Arme dikdik. 

In het boek springende pinguins en lachende

hyena’s (MarijeTolman ill. en tekst van Jesse

Goossens, Lemniscaat 2013) staan heel veel leuke

weetjes over dieren. Zo staat er bij het nijlpaard dat

zijn ribbenkast zo groot is dat een kind van 1,20 m.

er rechtop in kan staan. En dat zijn ogen, neus en

oren bovenop zijn kop zitten, zodat de rest van zijn

lijf onder water kan blijven. Waarom zou dat nu toch

zijn?

n Laat het beeld bij de tekst in het boek zien. Wat is

de dikdik aan het doen?

n Lees de tekst voor tot het eind op de volgende

pagina’s. Laat de afbeelding zien. Wat is er met de

dikdik gebeurd? 

n Wat is het grapje aan het eind? Tijd voor een glas

(dik)diksap dus. 

Deze tekst vraagt om twee stemmen, een zware en

een lichte. 

n Wie van de leerlingen kunnen dat het beste

doen? 

n Print de tekst groter uit en laat de leerlingen hun

eigen tekst highlighten. 

n Is er een microfoon of iets wat erop lijkt? 

n Oefen net zolang met tweetallen tot het een

vloeiende dialoog wordt. 

7. De Blauwe gnoe en de giraf

Een ander soort dialoog is de sportuitzending op

Serengeti-tv. De presentator krijgt contact met de

verslaggever, wat dagelijks op tv gebeurt. 

n Wat is het verschil tussen een verslagever die een

gebeurtenis verslaat en een sportverslaggever? De

laatste moet veel zeggen in korte tijd want de

gebeurtenissen volgen elkaar razendsnel op. Een

hele kunst om wat je ziet zo snel in woorden om te

zetten. Vaak is de spanning in de stem te horen. 

Vraag wat een Blauwe Gnoe is en lees daarna de

tekst voor.

De blauwe gnoe, ook wel gestreepte gnoe of

gewone gnoe is een antilope uit de familie der

holhoornigen. Hij komt vaak in grote groepen voor

op de savannen van oostelijk en zuidelijk Afrika.

Beroemd zijn de grote trektochten die deze soort

onderneemt. (wikipedia)

Op die grote trektocht is het gedicht gebaseerd.



Lees de tekst voor met zes personen: de

presentator, de verslaggever en drie verschillende

leerlingen die de reclame doen. 

8. De Okapi

De okapi is een zoogdier uit de familie Giraffidae en

de nauwste nog levende verwant van de giraf. Het

dier komt in het wild voor in de regenwouden in het

noordoosten van Congo-Kinshasa. (wikipedia)

Nog een soort dialoog maar dan in briefvorm. Of

meer in de vorm van een mail. Lees alleen de eerste

mail voor.  

n Wat ben je intussen over de okapi te weten

gekomen? 

n Wat is de reden van zijn schrijven?

n Wat denk je dat de okapi terug hoort? 

n Schrijf vanuit de redactie van dit boek een mail

aan de okapi met een antwoord. Dat kan alle kanten

opgaan. Gebruik je fantasie. Het hoeven niet meer

dan vijf zinnen te zijn.

Laat verschillende mails voorlezen. Lees daarna de

antwoordmail uit het boek voor. 

n Wat denk je, is de okapi tevreden?

Een prachtig boek over de

okapi is stem op de

okapi van okapifans

Edward van de Vendel en

Martijn van der Linden

(Singel Uitgeverijen 2015)

waarvoor ze in 2016 de

Zilveren Griffel en de

Woutertje Pieterse prijs

wonnen. Jos van Hest en Lieke van Duin schreven er

veel boeiende lessuggesties bij:

https://www.woutertjepieterseprijs.nl/WPP/lestips

/LS_29.asp.html

Nog meer lessuggesties van Inge Umans op

www.leesplan.nl> basisschool > praktische tips

2016.

9. De tapir

Voor wie pleit de okapi ook alweer in zijn mail? O.a.

de tapir. Het is dus gelukt om de tapir als enige

onevenhoevige in het boek te krijgen!! Er is iets

heel leuks met deze tekst aan de hand. De tapir

wordt niet besproken, maar geeft een spreekbeurt

over de soorten waar hij dus niet bij hoort. En zo zit

hij er dus toch in. 

Laat de illustratie zien. Lees de tekst voor. 

n Wat ben je te weten gekomen?

n Waarom zegt de tapir dat evenhoevigen meer

succes op aarde hebben dan de onevenhoevigen?

Zoek dat maar eens uit.

n Wie kan onder woorden brengen waarom de tapir

bij de evenhoevigenverkiezingen op de okapi

stemt? 

n Waar heeft de tapir gerijmd? Klagen-vragen. 

n Wat betekent ps? En pps en ppps? 

In het boek springende pinguins en lachende

hyena’s (MarijeTolman ill. en tekst van Jesse

Goossens, Lemniscaat 2013) staat over tapirs dat ze

het heerlijk vinden om in het water te zijn. Ze doen

graag een wandelingetje over de bodem. De tapir

gebruikt zijn snuit als snorkel, maar als het moet

kan hij ook drie minuten zijn adem inhouden. Jij

ook? Probeer maar niet, drie minuten is best lang.

Terwijl hij onder water wandelt, eten de visjes de

parasieten uit zijn vacht. Hé, waar kwamen we die

parasieten eerder tegen? Juist, bij de Blauwe gnoe

en de giraf, in het eerste reclameblok. 

10. De bongo

In zijn mail zegt de okapi dat hij een landgenoot is

van de bongo. Ooit van gehoord? 

De bongo (Tragelaphus eurycerus) is een

Afrikaanse antilope uit de familie der holhoornigen.

(wikipedia)

Waren we die holhoornigen al eerder tegen

gekomen? Ja, de blauwe gnoe. 

Maar de bongo is ook de naam van een instrument.  

https://www.woutertjepieterseprijs.nl/WPP/lestips/LS_29.asp.html
https://www.woutertjepieterseprijs.nl/WPP/lestips/LS_29.asp.html
http://www.leesplan.nl/


Bongo's zijn kleine handtrommels die meestal per

twee aan elkaar hangen en samen bespeeld

worden. Bij drumbands en malletbands worden de

bongo's opgehangen aan de kleine trom en worden

bespeeld met mallets. (wikipedia)

Laat de illustratie zien. 

n Wat denk je, is het hier dag of nacht?

n Wat zijn die witte strepen? Zijn ribben? 

Lees de tekst voor.

n Wat ben je over de bongo te weten gekomen?

n Waarom moet de telefoon op stil? 

n Wat is natrium, magnesium en wat zijn de andere

genoemde mineralen? 

n Zijn dat stoffen die de mens ook nodig heeft? 

n Lees de laatste twee regels nog eens. Wat willen

die zeggen? Kom op voor jezelf! 

Verzamel slaginstrumenten. Probeer met elkaar het

gedicht te begeleiden. Wanneer zachtjes, wanneer

krachtiger? Wanneer 1 enkele tikkende roffel en

wanneer allemaal tegelijk? 

11. De Kaapse buffel

Ooit gehoord van The Big Five? Dit zijn 5

diersoorten die te voet het lastigst te bejagen zijn

door de mens. De Kaapse buffel wordt beschouwd

als een van de gevaarlijkste dieren van Afrika en

behoort ook tot The Big Five. Naast de Kaapse

buffel behoren de leeuw, de Afrikaanse olifant, de

neushoorn en het luipaard tot The Big Five. In de

Beekse Bergen kun je de Kaapse buffel

bewonderen. (site beekse bergen) 

Laat de illustratie zien.

n Hoe ziet de Kaapse buffel eruit? 

n Waarom heeft hij hier geen poten? Wat wil dat

zeggen?

Lees de tekst voor.

n Wat ben je te weten gekomen?

n Wat is keratine?

n Wat wordt bedoeld met ongeleide projectielen en

360 graden draaibaar?

n Wat is adrenaline? 

De Afrikaanse of Kaapse buffel kan sullig over

komen, maar pas op. Vooral jagers zijn hun leven

niet zeker. Moeten ze ook maar niet jagen, zul je

zeggen. Op internet zijn ook verhalen te vinden van

toeristen die de buffels tegen kwamen in het

Krugerpark. Wat moet je doen, wegrennen of…….?

Verzin met elkaar listen om de Kaapse buffel rustig

te houden. 

12. Nog meer suggesties 

n De sneeuwgeit: wat zijn de verschillen met

gewone geiten?

n Het knobbelzwijn: Teken/schilder je mooiste

knobbelzijn en schrijf er een gedicht/tekst bij

waarin je aangeeft hoe lief hij is. 

n De oryx: zoek uit waar je in Nederland oryxen

kunt vinden.

n Het Siberisch muskushert: wat is de taiga?

Muskus? Hebben we in Nederland ook een dier met

muskus? De muskusrat. Dieren die stinken: het

stinkdier. Er zijn nog veel meer dieren op de wereld

die vreselijk stinken. Zoek ze op. 

n De vicuna: wie is er wel eens zo hoog in de

bergen geweest dat hij last had met ademhalen?

Wat is het gevaar? Wat nemen bergbeklimmers

soms mee? Sta stil bij de prachtige laatste regels.

Aan wie mag de vicuna van jou de groetjes doen?

Schrijf de vicuna een briefje met je verzoek en

waarom.  

n De wilde kameel: hoe heet deze vorm van tekst?

Een contactadvertentie. Zoek met elkaar uit wat de

afkortingen betekenen. Hoe ziet een

contactadvertentie in mensenland eruit? 

n Het witstaarthert: Wat weet je van Bambi? Vind je

dat hij zo moet blijven of veranderen? Bekijk met

elkaar de film. 

n De gerenoek: waarom zien we die niet in de

dierentuin? Wat ben je na het gedicht te weten

gekomen? 

n De Pyrenese steenbok: Wat voor soort tekst is

dit? Een rouwadvertentie. Wat zegt de tekst? In

mensenland zijn er ook vaak overledenen die geen



familie hebben, of er geen contact mee hebben.

Omdat het zielig is dat er dan niemand op hun

uitvaart is, is er De eenzame uitvaart, waarbij

dichters een gedicht over die persoon schrijven of

hoe ze woonden e.a. Dat lezen ze voor op de

uitvaart, zodat de overledene toch goed uitgeleide

wordt gedaan. Het gedicht over de Pyrenese

steenbok zou het begin kunnen zijn van een

zoektocht naar bedreigde en uitgestorven

diersoorten. 

n De Japanse bosgems: wat betekenen al die

Japanse woorden? Vouw met de leerlingen

eenvoudige origami-dierenmodellen om het

eenzame geitje gezelschap te geven. Zie internet:

Pinterest e.a. 

n De daeodon: laat eerst de illustratie zien. Zou je

die tegen willen komen? Dat kan niet meer want hij

is al heel lang uitgestorven. Lees het gedicht niet te

snel voor, zodat het beter doordringt hoe de aarde

er toen uit zag en wat de daeodon deed. Wat denk

je bij de laatste regels? Dan weet ik ook nog wel

een gerechtje? Schilder de aarde zoals je denkt dat

die er toen uit zag. Schilder jouw beeld van de

daeodon erin die lekker aan het eten is, jouw

borden vol spruitjes, witlof, alles wat je liever niet

eet. 

13. Onderzoek

Er zijn nog een paar dieren niet aan de orde

geweest, maar dat komt goed met de volgende

opdracht. Laat tweetallen een dier kiezen uit het

boek en onderzoek doen op internet. Er worden

beelden, bijzondere weetjes en verhalen verzameld

en op een later moment met de klas gedeeld.

Daarbij komen ook de nog niet voorgelezen

gedichten aan de beurt, want overslaan zou en het

dier en het gedicht tekort doen. 



n Groep 5 - 8 (nl) / Leerjaar 3 - 6 (b)

n Trefwoorden: opa, oma, kleinzoon, dood,

logeren, afscheid, dromen

n Lessuggesties: Mariet Lems

1. Informatie

Uit het juryrapport: ‘Dolf Verroen is een schrijver

die geen knieval maakt voor leerlingen, Ook niet als

het om moeilijke onderwerpen gaat. En daarmee

bewijst hij hun een enorme dienst.’

‘In droomopa wisselt Verroen het heden af met

herinneringen die Thomas heeft aan zijn

gesprekken met opa waarin hij zijn kleinzoon

vertelt over zijn wonderlijke dromen. Hij schenkt

Thomas onopgemerkt – want verpakt in kleine

humoristische verhaaltjes – alles wat hij hem wil

meegeven in zijn leven. De wisseling van

perspectief wordt door het verschil in kleurgebruik

en stijl krachtig ondersteund door illustraties van

Charlotte Dematons. Verroen maakt de dood een

werkelijke, nabije, zichtbare ervaring. Hij laat zien

wat leerlingen willen weten. De warmte bewaart hij

voor diepere lagen. DROOMOPA erkent verdriet,

troost oprecht en heeft een beeldschoon, hoopvol

einde.’

2. Introductie

Laat het omslag zien en stel kijkvragen om taal te

genereren. 

n Wat zie je? Vraag door zolang er aandacht is.

n Wat gebeurt er volgens jou? Meningen kunnen

verschillen, misschien zegt de een: een ballonvaart,

jongetje wil mee, maar hij is te laat. Misschien dat

iemand de link legt met de titel en zegt dat opa

dood is, want hij is doorschijnend geworden. 

n Als de illustratie geluid zou geven, wat zou je dan

horen? 

n Wat zouden opa en het jongetje zeggen? 

n Wat voor gevoelens roept het beeld bij je op? 

3. Schrijfopdracht

Vertoon de eerste illustratie via het digibord. De

leerlingen hebben pen en papier. Vertel dat er

kijkvragen gesteld worden waarop ze kort op papier

antwoord geven. Het gaat om materiaal verzamelen

Zilveren Griffel

Droomopa
Dolf Verroen tekst Charlotte Dematons illustraties

Leopold 2018 • € 13,50 • isbn 978 90 258 7652 4

Thomas logeert bij zijn opa en oma wanneer opa plotseling

doodgaat. Zomaar, in zijn slaap. Thomas is bang dat hij opa

zal vergeten, zijn opa die altijd zulke bijzondere dromen had.



voor een kort verhaaltje. Liever niet met elkaar

praten, om het zo origineel mogelijk te houden.

n Wat is het belangrijkste dat je ziet? 

n Kijk goed en noem nog drie details met de

kleuren erbij indien van toepassing, bijvoorbeeld:

een rood petje, rode sjaal, blauwe muur. 

n Waar zitten de personages?

n Wat zijn ze aan het doen? 

n Als het beeld geluiden zou kunnen geven, wat

zou jij dan horen?

n Zijn er ook geuren? 

n Wat voor gevoel roept het beeld op? 

Opdracht: Schrijf met wat je nu weet een kort

verhaaltje bij de illustratie. Ongeveer een half a4. 

n Wie wil het korte verhaal voorlezen? 

n Zijn er overeenkomsten en verschillen tussen de

verhalen? 

n Hoe zou het verder gaan? 

n Bereid de leerlingen voor op het droevige vervolg

door de volgende illustratie te laten zien. Wat is er

gebeurd? 

n Waarom zijn de kleuren weg? 

n Wat is er nog wel gekleurd? 

n Hoe kijkt het jongetje? 

n Wat is oma aan het doen? 

4. Voorlezen

Lees de tekst van p. 7 en 8 voor en laat de

illustraties op p. 9 zien. Praat na. 

n Vind je het terecht dat oma Thomas naar beneden

stuurt? 

n Is het aardig wat ze zegt? Had ze het ook anders

kunnen zeggen? 

n Is hij echt te jong om een overledene te zien?

Vertel dat men er vroeger veel strenger mee was.

Leerlingen werden weggehouden, mochten vaak

niet mee naar begrafenissen en bleven daardoor

met vragen zitten. Het is beter om het mee te

beleven, want door echt afscheid te mogen nemen

kun je het beter verwerken. 

Het hangt van de veiligheid in de klas af, of kan

worden doorgepraat over dode mensen gezien

hebben.

Ga verder met voorlezen. Stel tussendoor vragen: 

n Hoe komt het dat oma Thomas koffie geeft en ze

met een poppengezicht praat? 

n Waarom huilen ze niet? 

n Waarom huilt mama wel? 

n Waarom is ze steeds haar telefoon kwijt? 

n Wat is het verschil tussen begraven en cremeren?

n Waarom gaat Thomas niet mee naar de crematie? 

n Hoe anders gaat het bij moslims?

n Waarom is de illustratie op p. 32 en 33 zo woest?

n Kun je verdrietig en boos tegelijk zijn? 

n Kun je ook, zoals op de laatste illustratie, blij en

gelukkig zijn, ondanks het afscheid, ondanks het

verdriet? 

n Waarom is die laatste herinnering belangrijk? Nu

Thomas opa blij en gelukkig heeft gezien, weet

Thomas dat het goed is. En hij herinnert zich nu een

lachende opa, de opa met de mooie dromen. 

n Wat heeft Thomas van opa geleerd? 

n Waar doen de kleuren achter de ballon je aan

denken? De kleuren van de regenboog: geel, groen,

blauw en indigo. Maar dan wel omgekeerd. Zoek

het na op internet. 

n Laat het eerste schutblad zien en dan het laatste.

Wat doet Thomas? 

n Van wie is die sjaal? 

n Hij heeft zijn petje anders op, waarom zou dat

zijn? 

5. Naar school

Lees de eerste zin op p. 24 voor. 

n Is het ‘gewoon’ om weer naar school te gaan? 

n Waarom wel, waarom misschien niet? 

Lees het volgende gedicht voor:

Vriend

Mijn vriend is dood

Als ik naar school loop



dreunt het in mijn zolen

hij is dood

en als ik stil sta

om te kijken of het stopt

dendert een trein voorbij

do-ood do-ood do-ood

Ik snap het niet, zo’n klein

onooglijk woord met twee

maal twee dezelfde stomme

lettertjes voor zoiets mega

doods

als ik nu eens één lettertje

verander, me

doof hou, ik heb niets

gehoord, ik weet niet

wat men zei

gaat dood dan 

stil voorbij? 

Mariet Lems

n Praat erover na: heeft dood een geluid? 

n Kun je onder woorden brengen wat er gebeurt? 

n Waarom wil je de dood het liefst ontkennen en

weer terug gaan naar de tijd ervoor?

n Wat wordt bedoeld met de laatste vraag? 

n In het gedicht is de persoon alleen, in het verhaal

gelukkig met z’n tweeën. Wat is er fijn aan? Hoe

belangrijk is een vriend? 

n Waarom schildert/tekent de illustratrice regen als

ze naar school gaan? 

6. Ervaringen

Doe deze les alleen als je weet dat alle leerlingen in

de klas (een herinnering aan) een opa en een oma

hebben. 

Stel vragen en laat de antwoorden kort opschrijven

om materiaal te verzamelen. 

n Aan welke opa of oma denk je na dit verhaal? Het

kan ook zijn dat je hierbij aan een nog levende

opa/oma denkt. 

n Wat leer je/wat heb je geleerd van hem/haar?

n Waar was dat? 

n Wat gebeurde er?

n Wat deden jullie?

n Hoe liep het af? 

Schrijfopdracht: 

n Schrijf een kort verhaal over je gekozen opa of

oma.

n Probeer nu het belangrijkste te onderstrepen. 

n Kun je de opa of oma samenvatten in een Elf? 

n Begin met het eerste woord: opa of oma

n Wie die eerste elf te weinig vindt om opa of oma

mooi neer te zetten, schrijft er gewoon een

volgende bij, of misschien nog een en nog een.  

n Uittypen en printen.

Maak samen met de leerlingen van takjes, blaadjes

en mooie stenen, een mooi monumentje voor alle

opa’s en oma’s die overleden zijn en een andere

vrolijke bloementafel voor wie er nog zijn. De

teksten worden erbij gehangen en gelegd. 

Een prachtig voorbeeld van het bouwen van

monumentjes met natuurlijke materialen is te zien

en te lezen in doei roos ik zal je missen,

leerlingen over afscheid, van Jos van Hest en

Machtelt van Thiel (Uitgeverij De Verbeelding

2006). Het boek is nog steeds via verschillende

kanalen (zoek op internet) te bestellen.  

Veel boeken over de dood zijn geschreven door Riet

Fiddelaers-Jaspers. 

Dr. Riet J.M. Fiddelaers-Jaspers (1953) is trainer,

adviseur, opleider en rouwtherapeut. Ze werkte in

het onderwijs, studeerde sociale pedagogiek en

specialiseerde zich in coaching, therapeutische

werk en traumabehandeling. Voor haar werk voor

rouwende leerlingen kreeg Riet in 1998 samen met

Stichting 'Achter de Regenboog' de Gerrit

Brussaardprijs. Ze schrijft met name rouwboeken

gericht op leerlingen en jongeren. Daarnaast

publiceerde zij boeken in samenwerking met



andere rouwdeskundigen. 

Een paar titels: 

ik zal je niet vergeten (In de wolken 2010)

ben je hier of ben je daar? Mijn werk- en

herinneringsboek (In de wolken 2010) 

wanneer word je dood? Vragen van leerlingen

over doodgaan, begraven en cremeren (Ten Have

2013)



n Groep 7 - 8 (nl) / Leerjaar 5-6 (b)

n Trefwoorden: verbondenheid, familierelaties,

kraanvogels, zorgen/bezorgdheid, weglopen,

anders zijn

n Lessuggesties: Inge Umans

1. Introductie

Bekijk de omslagtekening en titel: 

n Wie zie je? 

n Waar zijn ze? 

n Wat doen ze? 

n Wat zou de titel kunnen betekenen? 

n Welke vogel zie je? Waar leven kraanvogels? 

n Wat weet je allemaal over hen? 

Maak een mindmap met alle voorkennis. Vul deze

eventueel aan tijdens het (voor)lezen. 

Bekijk vooraf de boektrailer:

https://www.youtube.com/watch?v=CZxO2DtidbI

2. In het begin…

Lees het verhaal voor en zorg ervoor dat elke

leerling een eigen exemplaar heeft om mee te lezen

of dingen in op te zoeken.

n Wat kom je in het eerste hoofdstuk allemaal te

weten over de verschillende personages? 

Schrijf de namen op het bord of op een grote flap

papier en vul al lezend de informatie aan. Jadran is

16 jaar, een reus. Josh is 11 jaar, een reus aan de

binnenkant (p. 21): 

n Wat bedoelt Josh’ moeder hiermee? 

n Wat weet je over mama, papa, Murad, Yasmin?

Zoom vooral ook in op de verhouding tussen Josh

en Jadran. Ze hebben een bijzondere band. Om

Jadran rustig te krijgen bouwen ze regelmatig een

‘adembrug’ (p. 21): Laat de leerlingen in de klas of

gymzaal op hun rug liggen met de hoofden op

elkaars buik. Vraag hen om naar elkaars adem te

luisteren en dan te ademen op elkaars tempo. 

n Voel je de verbinding, de eenheid? 

n Je kunt ook een lachbrug maken, door samen te

lachen. Welk effect heeft dit op je?

n Op p. 28 staat: ‘Als je het maar écht wil, kan je

Zilveren Griffel

De blauwe vleugels
Jef Aerts tekst  Martijn van der Linden illustraties

Querido 2018 • € 17,50 • isbn 978 90 214 1487 4

Josh woont samen met zijn oudere broer Jadran en

mama in een appartement. Josh is Jadrans

beschermengel. Jadran is groot en sterk maar mentaal

beperkt. Alles verandert wanneer Murad, de nieuwe

vriend van hun mama met zijn dochter Yasmin bij hen

intrekt. Wanneer ze een uitstapje naar het meer

maken, vinden ze er een gewonde jonge kraanvogel.

Jadran geeft hem de naam Spriet en wil voor het dier

zorgen. Tijdens de vliegles loopt het mis. Josh belandt

in het ziekenhuis en Jadran moet naar een

zorginstelling. Daar denken de broers anders over. Ze

besluiten de jonge kraanvogel naar het zuiden te

begeleiden op een gestolen tractor…

https://www.youtube.com/watch?v=CZxO2DtidbI


alles.’ Is dat zo? Waar een wil is, is een weg?

Wanneer heb je dit zelf al meegemaakt of

ondervonden? 

n Op p. 65 staat: ‘Jadran had geen rem.’ Wat

betekent dat? Wat zijn jouw ‘remmen’? 

n Op p. 89 staat: ‘Het zuiden is er altijd. Soms ligt

het links van je, dan weer rechts of recht vooruit.’

En op p. 104: ‘Zonnepanelen wijzen naar de zon. (…)

Het waren een soort wegwijzers naar de zon, ook

als die zich niet liet zien.’ Hoe kan je je oriënteren? 

Maak zelf een windroos en kompas. Kijk hier voor

een voorbeeld:

http://www.deboomin.eu/docs/graad2/Zelf-een-

kompas-maken.pdf. Of hier:

https://www.proefjes.nl/proefje/020. 

n Op p. 99 staat: ‘Jadran kijkt niet naar de

buitenkant, hij ziet de mensen zoals ze écht zijn.’

Mama zegt dat Jadran ‘door je heen kan kijken’. Wat

bedoelt ze hiermee? Hoe kan je door iemands

buitenkant heen kijken? 

n Als iemand lacht, bijvoorbeeld, lacht die dan

enkel met zijn mond of ook met zijn ogen? 

n Wat vertelt je lichaamstaal over hoe jij je echt

voelt? 

n Wat doe je bijvoorbeeld als je heel erg

zenuwachtig bent? Onzeker? 

n Als je iets wil verzwijgen (bijvoorbeeld als je

stiekem een snoepje of koekje uit de voorraadkast

hebt genomen)? 

n Op p. 159 staat: ‘Praten is als vervellen.’ Wat

bedoelt de schrijver hiermee? Is elk gesprek als

vervellen? Wanneer wel en wanneer niet? 

3. Kraanvogels

Vul de mindmap over kraanvogels aan: 

n Hoe ziet een jonge kraanvogel eruit? (p. 15) 

n Wat eten kraanvogels? (p. 24) 

n Hoe bewegen kraanvogels? (p. 28) 

n Kun jij ook zo bewegen? ‘Hij hield zijn hals mooi

recht, trok zijn buik in en trippelde op zijn tenen.’ 

n Hoe ademen kraanvogels (en vogels in het

algemeen)? (p. 120) 

Bekijk ook filmpjes van kraanvogels op het internet.

Hier staat alvast veel informatie over kraanvogels:

https://www.kraanvogels.net/. 

Kraanvogels kun je ook vouwen! Zorg voor

origamipapier. De vouwtechniek en

achtergrond/filosofie achter de papieren

kraanvogels staat hier:

https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/origami-

kraanvogel/.

4. Poëtisch taalgebruik

Dit verhaal is niet enkel inhoudelijk mooi en

boeiend, maar is ook in een hele mooie taal

geschreven. Sommige zinnen zijn pure poëzie!

Maak de leerlingen hier attent op en laat hen zelf

ook op zoek gaan naar voorbeelden van beeldend

taalgebruik: 

p. 49:  ‘Ik frommelde oordopjes van mijn gedachten

en deed mijn ogen dicht.’

p. 27: ‘Ik deed geen oog meer dicht, maar hij

snurkte zich zalig door de nacht.’

p. 68:  ‘Ze kon zelfs de gruwelijkste dingen in

verkleinwoordjes gieten en praten met een stem

van slagroom.’

p. 72: ‘Niet alleen mijn benen, maar ook onze

woorden waren kreupel.’

p. 102: ‘Slapen is de kortste weg door de nacht. Als

je niet verdwaalt, tenminste.’

p. 106: ‘Bijna alle beelden die ik had van hem waren

tweedehands. Ze kwamen van foto’s.’

p. 123: ‘Maar Jadran kende geen omwegen. Bij hem

was altijd alles rechtdoor.’

p. 129: ‘Als je iemand mist, maak je hem nog mooier

in je hoofd.’

…

Een dichter schrijft beeldend: zijn woorden roepen

een bepaald beeld op bij de lezer. Een dichter

maakt ook vaak gebruik van beeldspraak:

bijvoorbeeld door het maken van vergelijkingen,

zoals gedachten zijn als vlinders. 

Laat de leerlingen een vergelijking bedenken bij:

hun haar, ogen, mond of wenkbrauwen.

http://www.deboomin.eu/docs/graad2/Zelf-een-kompas-maken.pdf
http://www.deboomin.eu/docs/graad2/Zelf-een-kompas-maken.pdf
https://www.proefjes.nl/proefje/020
https://www.kraanvogels.net/
https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/origami-kraanvogel/
https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/origami-kraanvogel/


Bijvoorbeeld: mijn haar is golvend als de zee, mijn

ogen zijn blauw als de lucht, mijn wenkbrauwen zijn

borstelig als rupsen, … 

Een dichter kan ook gebruikmaken van

personificatie: menselijke eigenschappen

toekennen aan dingen (bijvoorbeeld de bomen

zuchten). 

Zoom nog eens in op bovenstaande zinnen en

bekijk op welke manier de schrijver gebruik maakt

van beeldspraak. Kunnen de leerlingen zelf nog

andere voorbeelden vinden?



n Groep 1 - 4 (nl) / Kleuters - Leerjaar 2 (b)

n Trefwoorden: uitgestorven dieren, vossen,

vooroordelen, vriendschap

n Lessuggesties: Cisca van Hemert-Kopmels

1. Introductie

vos is een boef is een grappig, humoristisch boek,

dat aantoont hoe gemakkelijk het is om te oordelen

voordat je werkelijk weet hoe de vork in de steel zit.

Is Vos echt een boef of zijn Das en Wasbeer te snel

met hun conclusie? Deze boodschap schuilt tussen

de regels. Daan Remmerts de Vries speelt met het

vooroordeel dat vossen valse en onberekenbare

beesten zijn. 

2. Vooraf

Activeer vooraf de kennis die nodig is om het

verhaal te begrijpen. Laat op het digibord een

plaatje zien van een dodo, een vos, een wasbeer en

een das. 

n Ken je deze dieren? 

n Vertel dat de dodo een uitgestorven dier is. Weet

je wat dat betekent? 

n Ken je nog meer uitgestorven dieren?

(dinosaurussen) 

n Laat een plaatje van een collectebus zien. Heb je

thuis wel eens iemand aan de deur gezien met een

collectebus? Waarvoor kun je komen collecteren?

3. Voorlezen

Laat de opengeslagen kaft van het boek aan de

groep zien en vertel dat het vos is een boef heet. 

n Wie is er te zien? Een vos met een tasje in zijn

poot. 

n Hoe kijkt Vos? Ziet hij eruit als een boef? 

Er wordt aangebeld bij Vos, er staat een dodo op de

stoep, die komt collecteren voor uitgestorven

dieren. 

n Kan je voor jezelf geld ophalen? Wat zou de dodo

met het opgehaalde geld gaan doen?

Das en wasbeer komen eten bij Vos. Ineens hebben

ze geen trek meer in de gebraden kip. 

n Hoe komt dat denk je? Ze worden ook bang, hoe

zou dat nou komen? Wat denken Wasbeer en Das

over Vos en de dodo? 

Topboek

Vos is een boef
Daan Remmerts de Vries tekst en illustraties

Gottmer 2019 • € 14,99 • isbn 978 90 257 7061 7

Er staat een dodo bij Vos voor de deur, hij komt collecteren

voor uitstervende dieren. Hij hoest en heeft een zere rug.

Vos laat hem binnen om wat uit te rusten. Of is Vos wat

anders van plan? Die middag komen Das en Wasbeer eten

bij Vos. Ook bij hen is de dodo komen collecteren. Als er

een gebraden kip op tafel verschijnt, vinden Das en

Wasbeer dat toch wel heel verdacht. Is Vos een boef? Ze

bedenken een plannetje om Vos te ontmaskeren.



Das en Wasbeer gaan Vos volgen, ze denken dat hij

op zoek gaat naar andere dieren om te vermoorden. 

n Klopt dat, denk je? Wat vind je van de reactie van

Das: ‘Iedereen kan zien dat Vos een gruwelijke

moordenaar is!’ Denk jij dat Vos echt gevaarlijk is?

Hoe weet je dat? 

Das en Wasbeer worden steeds banger.

n Hoe komt dat toch? (Ze maken elkaar bang)

Als Das en Wasbeer het huis van Vos binnen

dringen vinden ze een verdwenen tandenborstel

van Das, dat bewijst dat Vos een boef is, vindt Das.

Vos geeft toe dat hij een boef is. 

n Wat zou Vos allemaal hebben gedaan, denk je?

Nee, hij heeft de dodo niet vermoord, die komt de

kamer binnen met zijn collectebus, hij zat de hele

tijd op de wc voor… een grote boodschap. 

Stel ook deze vragen:

n Wat vond je grappig aan het verhaal? Neem

hiervoor ruim de tijd. 

n Zie je het verschil tussen wat Das en Wasbeer

denken over Vos en wat Vos in werkelijkheid doet? 

n Wat hadden Das en Wasbeer beter kunnen doen

dan zo maar aannemen dat Vos de dodo heeft

geslacht? 

n Wat kan je zelf het beste doen als je iets niet

zeker weet? Navragen of het klopt wat je denkt!

n Wie is de boef in dit verhaal? De dodo die geld

ophaalt voor zichzelf, Das en Wasbeer die alle

veronderstellingen maken en te snel over Vos

oordelen?

4. Dramatiseren 

Dit prentenboek bestaat uit de volgende vier

scenes:

Scene 1

De dodo komt bij Vos aan de deur met zijn

collectebus, Vos nodigt hem uit om binnen te

komen uitrusten. 

Scene 2

Das en Wasbeer zijn bij Vos zijn uitgenodigd om te

komen eten. Lekker, gebraden kip, of is het een

gebakken dodo? 

Scene 3

Das en Wasbeer volgen Vos, gaat hij nog meer

slachtoffers maken? Het lijkt erop, vinden zij. Ze

wrikken een raam open en gaan bij het huis van Vos

naar binnen. 

Scene 4

Ze snuffelen rond in het huis van Vos en vinden de

tandenborstel van Das. Ze beschuldigen Vos. Die

geeft geen moord toe maar wel de diefstal van de

tandenborstel. De dodo vertrekt, hij leeft dus nog.

Met zijn drieën smullen ze van de koude, gebraden

kip.

Het verhaal leent zich uitstekend om samen met de

leerlingen te dramatiseren. De volgende

personages spelen mee: Vos, Das, Wasbeer, dodo

en konijn met kinderwagen. Laat per scene nieuwe

leerlingen een rol spelen. Vertel zelf het verhaal,

laat de leerlingen de verschillende rollen spelen.

5. Gezichtsuitdrukkingen

Daan Remmerts de Vries geeft met een paar

expressieve lijnen de gemoedstoestand van de

dieren aan. Bekijk samen de illustraties en

bespreek wat er volgens de leerlingen op de

gezichten valt af te lezen. Laat de leerlingen die

gelaatsuitdrukkingen nadoen zoals: Trek in eten

hebben, verbaasd zijn, iets niet vertrouwen, bang

zijn, onschuldig kijken, ‘ik heb niets gedaan blik’,

verbaasd zijn, geschrokken zijn, ik heb er spijt van,

vrolijk kijken. 

n Kunnen de leerlingen nog meer bedenken wat je

met je gezicht kan uitdrukken?



6. Boekenhoek

Richt een boekenhoek met boeken over

uitgestorven dieren in, zoals: 

ik hou van dino’s, Roger Priddy (Van Goor 2017)

mijn grote dino kijk-en zoekboek, Caryad (Deltas

2015)

het grote boek over dinosauriers, Alex Frith

(Usborne 2011)

mijn eerste boek over dinosaurussen, Stephanie

Ledu (Deltas 2013) 

dinosaurussen, Jozua Douglas (Clavis 2012)

speuren in het dinobos (Studio Stampij 2016)

hoe je een wollige mammoet moet wassen,

Michelle Robinson & Kate Hindley (Singel

Uitgeverijen 2013)

Geef de leerlingen de kans om er lekker in te

neuzen.

7. Leespluim 

In juni 2019 heeft vos is een boef de Sardes-

Leespluim gekregen. Als een boek de Sardes-

Leespluim ontvangt, worden er activiteiten bij het

verhaal geschreven. Zie:

https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=3200&i

mage=activiteiten_leespluim_2019_06_vos_is_een

_boef.pdf voor meer ideeën.

https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=3200&image=activiteiten_leespluim_2019_06_vos_is_een_boef.pdf
https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=3200&image=activiteiten_leespluim_2019_06_vos_is_een_boef.pdf
https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=3200&image=activiteiten_leespluim_2019_06_vos_is_een_boef.pdf


n Groep 3 - 4 (nl) / Leerjaar 1 - 2 (b)

n Trefwoorden: dorpsleven, anders zijn,

onderwijzeres

n Lessuggesties: Gretha Straatsma

1. Informatie over de auteur en illustrator

Een nieuw prentenboek van het duo Rindert

Kromhout en Jan Jutte. Zij hebben al veel boeken

samen gemaakt. Het 150e boek van Rindert

Kromhout. Kijk op www.rindertkromhout.nl om te

zien welke boeken Rindert Kromhout nog meer

geschreven heeft. 

Rindert Kromhout heeft dit prentenboek gebaseerd

op Lady Ottoline Morrell, bescherm- en gastvrouw

van de Bloomsbury Group. Over de Bloomsbury

Group heeft hij de prachtige boeken geschreven:

soldaten huilen niet, april is de wreedste

maand en vertel me wie wij waren. Deze boeken

zijn voor 14 jaar en ouder. 

Informatie over werk van Jan Jutte is te vinden op

www.janjutte.nl en zijn instagramaccount.

2. Introductie

Doe het boek open en laat de voor- en achterkant

tegelijkertijd zien. 

n Wat vind je van de tekening? Wat zegt dit over het

verhaal? Nodigt het uit tot (voor)lezen? 

n Waar speelt het verhaal zich af? Heden/verleden,

dorp/stad, waaraan zie je dat? 

n Wie is die mevrouw in de illustratie? Hoe kijkt zij? 

n Wat zou de reden zijn dat de mensen rechtsboven

ondersteboven hangen/kijken?

Start na deze introductie met het voorlezen van het

verhaal en het bekijken van de illustraties.

Mevrouw Wervelwind brengt behoorlijk wat teweeg

in het rustige dorpje. 

n Kun je benoemen wat er door haar toedoen

allemaal verandert?

n Kijk eens naar de juf aan het begin van het

verhaal en naar de juf aan het einde van het

verhaal. Wat is er anders? 

n Zijn de voorspellingen voorafgaande aan het

voorlezen uitgekomen?

Topboek

Mevrouw Wervelwind
Rindert Kromhout tekst  Jan Jutte illustraties

Leopold 2019 • € 15,99 • isbn 978 90 258 7527 5

In het kleine dorp gaat alles jaar in jaar uit hetzelfde. Tot

er op een dag een vreemde auto het dorp binnenrijdt.

Mevrouw Wervelwind stapt uit en zet het dorpsleven op

zijn kop! 

Een frisse wind doet wonderen...

Mevrouw Wervelwind is gebaseerd op Lady Ottoline

Morrell, de bescherm- en gastvrouw van de Bloomsbury

groep. 

http://www.rindertkromhout.nl/
http://www.janjutte.nl/


3. Lady Ottoline Morrell

Rindert Kromhout baseerde

mevrouw wervelwind op Lady

Ottoline Morrell, een

aristocratische dame ten tijde

van de Bloomsbury Group (zie

het geschilderde portret), begin

deze eeuw. Projecteer, eventueel, een afbeelding

van dit schilderij op het digibord. Op de titelpagina

staat een portret van Mevrouw Wervelwind.

n Zie je overeenkomsten? 

n Wat zou de reden zijn dat Rindert Kromhout haar

tot hoofdpersoon van dit boek maakt? 

4. Dingen op een andere manier doen-dag

Mevrouw Wervelwind zet de mensen in het dorpje

aan tot dingen anders doen. Benoem samen met de

leerlingen wie dingen anders doen: de bakker bakt

biscuitjes in zeven verschillende smaken in plaats

van één smaak; de dichter leest luidkeels zijn (niet

rijmende) gedichten voor; de kokkin maakt soepen

en toetjes die in geen enkel kookboek te vinden

zijn; de juf gaat niet meer op avontuur maar gaat

het avontuur met de leerlingen aan door anders les

te geven.

n Kun je nog andere voorbeelden benoemen? 

n Is het door dingen anders te doen leuker

geworden in het dorp? Wat vind je? 

Bedenk met elkaar dingen die op een andere

manier kunnen, individueel en in de klas. Voer deze

dingen ook uit. Bijvoorbeeld: niet van links naar

rechts schrijven in je schrift maar van rechts naar

links; niet aan je tafel zitten in de klas maar staan;

niet vooruit maar achteruit lopen; tekeningen

onderste boven hangen in de klas.

n Wat verzinnen de leerlingen nog meer?

Voer deze en andere dingen op een dag(deel) uit. 

5. Dagelijks leven

Leerlingen denken na over hun dagelijkse routines. 

n Hoe word je wakker, hoe sta je op, wat voor

ontbijt krijg je, hoe ga je naar school, etc. Is het elke

dag hetzelfde? 

Leerlingen schrijven hun routines in volgorde op.

Vraag ze van een van deze routines een tekening te

maken. De tekeningen worden met elkaar of voor

de klas besproken. Vraag ze nu om van dezelfde

situatie een nieuwe tekening te maken, maar dan

hoe ze deze routine anders zouden kunnen doen.

De tekeningen kunnen ook op hetzelfde blad

worden gemaakt. Bespreek ook deze tekeningen. 

n Wat bevalt beter? De routine of de verandering?

Hang de tekeningen op in het lokaal. Uiteraard

ondersteboven.

6. Collages maken

Mevrouw Wervelwind ziet er bijzonder en exotisch

uit. Teken haar over op een a4 papier, alleen de

contouren. De leerlingen maken nu hun eigen

Mevrouw Wervelwind. Gebruik hiervoor de

collagetechniek. Gebruik eventueel kranten en

tijdschriften, en in reliëf werken is ook leuk. Je kunt

ook andere figuren uit het boek gebruiken.

Bijvoorbeeld de verschillende schooljuffen. De

tekeningen worden (ondersteboven?) opgehangen

in de klas.

7. Juffen kiezen

De juf in het verhaal verlangt naar avontuur en heeft

haar koffers al gepakt. Er moet dus een nieuwe juf

komen. In het boek komen verschillende juffen aan

bod. Neem deze bladzijdes erbij en laat de juffen

aan de leerlingen zien. 

n Waaraan moet volgens hen een ‘goede’ juf

voldoen? Benoem samen of individueel een

eigenschap waaraan een juf moet voldoen.

Meesters doen uiteraard ook mee. 

n Bestaat de superjuf of -meester?



n Groep 5 - 6 (nl) / Leerjaar 3 - 4 (b)

n Trefwoorden: opgroeien, luisteren, aandacht,

stadsleven

n Lessuggesties: Gretha Straatsma

1. Informatie over de auteur en illustrator

Annet Schaap ontving voor haar prachtige boek

lampje (Querido Kinderboek 2017) in 2018 een

Gouden Griffel, de Woutertje Pieterse Prijs én de

Nienke van Hichtum-prijs. De tekst voor de boom

met het oor schreef ze in opdracht van een festival

voor Kamermuziek. De tekst is gemaakt bij het

muziekstuk schilderijen van een tentoonstelling

van de Russische componist Modest Moesorgski. 

De illustraties zijn gemaakt door Philip Hopman en

deze zijn van hoge kwaliteit. Tekst en illustraties

vormen een prachtig samenhangend geheel. De

illustraties gaan verder dan het verhaal. Hopman

situeert de tekeningen in Barcelona. Hij is zelfs op

een van de tekeningen te zien…

Topboek

De boom met het oor
Annet Schaap tekst Philip Hopman illustrates

Querido 2019 • € 16,99 • isbn 978 90 451 2283 0 

Een kleine jongen kan niet wachten om na schooltijd te vertellen

wat hij die dag voor bijzonders heeft ontdekt. Maar zijn ouders zijn

aan het werk en om hem heen heeft iedereen het te druk om naar

de jongen te luisteren. Zelfs de vogels, insecten en honden in het

park hebben geen tijd voor hem. Wel vertellen ze over de

allerhoogste boom van het park. Want wat de mensen niet weten,

maar alle dieren wel, is dat er in de stam van de boom een oor zit.

Een oor dat echt luistert…



2. Introductie

Luister met de groep naar (een stukje uit) het

muziekstuk schilderijen van een

tentoonstelling. Het muziekstuk bestaat uit

verschillende delen. Kies een deel uit. De leerlingen

doen hun ogen dicht en laten de muziek op zich

inwerken. 

n Wat voor beelden roept de muziek bij je op? 

n Praat met elkaar over de muziek. Wat vind je van

de muziek? 

n Word je er blij, verdrietig, anders van? 

n Wat kan muziek doen met je gemoedstoestand? 

n Wat doet het met je?

Vraag de leerlingen om de beelden die de muziek

bij hen oproept op papier te tekenen.

Een uitvoering van het muziekstuk schilderijen

van een tentoonstelling is te vinden op

www.youtube.com/watch?v=uYq-tVum42A

3. Kijken

Neem het boek erbij. Toon het aan de groep. Vertel

wie het boek geschreven heeft en wie het boek

getekend heeft. 

Eerste reacties? 

Doe het boek open en laat eerst alleen de

illustraties van het prentenboek zien. De eerste en

tweede illustratie geven een heel verschil in sfeer.

Vraag wat de leerlingen ervan vinden. Stel bij het

doorbladeren en kijken de volgende kijkvragen:

n Projecteer de foto van illustrator Philip Hopman

op het digibord (zie informatie over de auteur en de

illustrator). Het lijkt of hij zichzelf in een van de

illustraties heeft gezet. Kun je hem vinden. Eenmaal

of meerdere malen?

n Wie is het jongetje waar het verhaal over gaat?

Zie je hem zitten in het klaslokaal? Waaraan zie je

dat het verhaal over dit jongetje gaat?

n Waar speelt het verhaal zich af? In Nederland?

Vertel eens? Als het niet in Nederland speelt, waar

zou het dan verhaal zich dan afspelen? Waaraan zie

je dat?

n Kijk eens goed naar het jongetje aan het begin

van het verhaal, de illustratie voordat hij naar het

park gaat en de illustratie waar hij voorbij de oude

man op het bankje in het park loopt. En kijk naar de

laatste illustraties. Wat is het verschil met het

jongetje in de eerdere illustraties. Wat vind je? Het

lijkt wel of hij letterlijk en figuurlijk gegroeid is!

n Wat doen de mensen allemaal in het park? Wat

zou jij in een park doen of doe je al?

n Bij wie hoort de hond?

n Kijk eens goed naar de boom. Wat is er met deze

boom aan de hand? 

4. Voorlezen

Lees de tekst van het boek voor. Vertel dat Annet

Schaap dit verhaal geschreven heeft bij de muziek

die de leerlingen eerder hebben gehoord. 

n Vind je het verhaal bij de muziek passen? Laat de

muziek (een deel van) nogmaals horen en lees

tegelijkertijd het verhaal een tweede keer voor. 

n Hoor je het lawaai van de stad in de muziek? 

n En de regen? 

n En de droevige optocht? 

n En het geroezemoes van de vogels? 

De stam van de boom met het oor is immens groot:

‘geen vijf mensen samen kunnen zijn stam

omspannen.’ Hoe groot is dat wel niet? Laat de

leerlingen in vijftallen de enorme stam van de boom

tonen. 

5. Luisteren

n Herken je het probleem van de jongen? 

n Je wilt zo graag iets vertellen maar er is, op dat

moment, niemand die naar je kan en wil luisteren.

Hoe los je dat op? 

n Het zou heel fijn zijn als er bomen zouden zijn

met oren zijn die naar je luisteren. Verzin met elkaar

aan wie of wat je je geheimen ook kunt vertellen. De

laatste woorden van het boek zijn: ‘Zoek een boom.

Zoek een oor. Zoek iets wat luistert.’ Wat is dat

‘iets’?

www.youtube.com/watch?v=uYq-tVum42A


6. Perspectief

Een van de thema’s van dit boek is ‘(op)groeien.’

Zie ook diverse illustraties in het boek: de schoen

van de jongen die de rij met kevers, muizen en

andere insecten verstoort, de illustratie op de

pagina erna. De op een na laatste illustratie waarop

de jongen trots en groot op weg is naar huis. Laat

de leerlingen een tekening maken van een scene uit

het boek. Ze tekenen zichzelf hier groot in. 

n Wat doet dit met de tekening? 

n Welke scene kies je?

De leerlingen vertellen voor de groep of in kleine

groepjes welke scene ze hebben gekozen en wat de

reden daarvan is. Hang alle tekeningen in de klas.

7. Barcelona

Philip Hopman heeft het boek gesitueerd in de stad

Barcelona. Hebben de leerlingen dit gezien? Vraag

een paar leerlingen informatie op te zoeken over

Barcelona. 

n Wat zijn belangrijke wetenswaardigheden van

deze stad? 

De leerlingen vertellen wat ze te weten zijn

gekomen over de stad in de boekenkring. 

n Zijn er leerlingen die in Barcelona geweest zijn?

Barcelona heeft een heel beroemd park: Park Güell.

Heeft het park dat Philip Hopman getekend heeft

overeenkomsten met dit park? 

n Wat is je mening?



n Groep 8 (nl) / Leerjaar 6 (b)

n Trefwoorden: dagboeken, verliefdheid, lezen

n Lessuggesties: Cisca van Hemert-Kopmels

1. Vooraf

Laat het boek zien en lees de titel en de achterkant

van het boek voor.

n Wat betekent het woord bizar? (niet te

voorspellen, heel anders dan gewoon)

n Wie kan er een synoniem bedenken? (afwijkend,

excentriek, grillig, raar, vreemd, zonderling,

buitenissig)

n Wie kan er een zin bedenken waarin het woord

bizar gebruikt wordt?

n Wie heeft er wel eens iets meegemaakt dat je

bizar zou kunnen noemen? Houd tijdens het

voorlezen de titel in je hoofd en speur naar

aanwijzingen in het verhaal die de titel ‘Bizar’

rechtvaardigen.

2. Personages 1

De volgende personages komen voor in dit boek: 

naast Salie Mo zijn dat opa David, Dylan, en de 

broertjes Donnie en Beitel. In de bunker houden 

Jackie en haar tweelingbroertjes Nikkel en Bukkie 

zich schuil. Dan zijn er de vader en moeder van de 

verdwenen leerlingen. De journalist Phil, die verslag 

doet van de verdwijning van Jackie en haar 

broertjes. Daarnaast de moeder van Sallie Mo en 

haar vakantievriend Brandaan, de moeder van 

Donnie en Beitel en de moeder van Dylan. Salie 

Mo’s psychiater, dokter Bloem. Verdeel deze 

personages, plus de hond van Jackie, broer Monnik, 

over telkens groepjes van twee leerlingen. Als 

speurneuzen verzamelen zij informatie over hun 

personage tijdens het voorlezen.

Laat de leerlingen aan het eind van het verhaal 

verslag uitbrengen. Bespreek wie hoofdfiguren zijn 

en wie bijfiguren.

n Kun je dit met redenen omkleden?

n Op welk personage zou je willen lijken?

n Is er een personage bij die je het meest boeit?

Topboek

Bizar
Sjoerd Kuyper tekst

Hoogland & van Klaveren 2019 • € 15,95 • isbn 978 90 896 7288 9

Bizar is het dagboek van Sallie Mo. Sinds haar opa is overleden praat ze niet

meer, ze leest en leest, ze woont in haar boeken. Haar moeder vreest dat ze het

contact met de echte wereld heeft verloren en stuurt haar naar

dokter Bloem. Hij zegt dat ze drie maanden niet mag lezen, ze moet

gaan leven in de echte wereld en niet in haar hoofd. Ze moet

nadenken over wat ze hoort en ziet en alles opschrijven.

Zoals ieder jaar gaat ze met haar moeder naar een camping op een

Waddeneiland, samen met twee andere alleenstaande moeders en

hun leerlingen. Ze neemt zich voor om dit jaar Dylan te veroveren op

wie ze al jarenlang verliefd is. Maar alles loopt anders, Dylan wordt

verliefd op Jackie, een meisje dat van huis is weggelopen en zich

met haar twee broertjes schuilhoudt in een bunker. Jackie ziet Dylan niet staan

en valt voor kampeergenoot Donnie. Alles loopt zo vreselijk uit de hand dat Salie

Mo niet meer durft op te schrijven wat er gebeurt.



n Wat is er boeiend aan hem/haar? 

n Welke rol speelt de hond?

3. Personages 2

Vraag de groepjes om op twee A4’tjes een portret te

tekenen van hun personage en een overzichtje te

maken van hun belangrijkste eigenschappen en

kenmerken. Hang alle portretten en beschrijvingen

op in de klas. 

Stel met alle leerlingen een quiz samen, ‘wie kent

de personages uit het boek’? Ieder groepje bedenkt

een vraag over zijn of haar personage, het mag een

multiplechoicevraag zijn, een goed/fout-vraag of

een korte open vraag. Laat de leerlingen om

beurten hun vragen invoeren in www.socrative.com,

een handige online tool om de leerlingen vragen te

laten beantwoorden met hun smartphone, laptop of

tablet. Laat alle leerlingen de quizvragen

beantwoorden.

4. Dagboek

Sallie Mo moet van dokter Bloem drie maanden

stoppen met lezen, hij vindt dat het tijd wordt dat

ze ‘met haar eigen hoofd gaat denken’. (p. 9) Ze

krijgt de opdracht om op te schrijven wat ze

meemaakt, wat haar opvalt en wat ze denkt. 

n Vind je het een verstandige opdracht? 

n Kun je dat beargumenteren? 

n Wie houdt er (wel eens) een dagboek bij? 

n Maak een woordveld rond het woord dagboek. 

n Welke dagboeken ken je? (anne frank, leven

van een loser, leven van een muts) 

n Hoe kun je een dagboek bijhouden? (schrijven,

spreken, bloggen, vloggen, strip tekenen) 

n Naar welke vorm zou jouw voorkeur uitgaan? 

n Wat heb je aan een dagboek? 

5. Opa

Als Dylan aan Sallie Mo vraagt hoe het met Opa

David is, vertelt ze: ‘vijfennegentig dagen, tien uur

en vijfentwintig minuten geleden is hij gestorven.’

(p. 73) En op p. 199 vertelt opa dat hij, naarmate hij

ouder is geworden, probeerde steeds kleiner te

worden.

Daarop mijmert Sallie Mo: ‘Ik hoopte dat hij zo klein

zou worden dat dat hij in mijn capuchon kwam

wonen. Opa David was mijn wereld.’ En op p. 261

zegt dokter Bloem dat opa David haar enige band

met de wereld was en dat die na zijn dood is

doorgesneden.

Praat met de leerlingen over de relatie tussen Salie

Mo en haar opa en stel ze de volgende vraag: 

n Met welke woorden zou je de relatie tussen Sallie

Mo en opa David willen typeren?

Gebruik www.mentimeter.com om antwoord te

geven, kies voor Word Cloud zodat meteen duidelijk

wordt welke woorden het meest gekozen zijn.

Bespreek de uitkomst.

Vraag de leerlingen om de relatie met hun opa (of)

oma te beschrijven. 

6. Beeldspraak

In zijn recensie in dagblad Trouw van 31 maart 2019

schrijft Bas Maliepaard dat hij om de bladzijde wel

een zin tegen komt die het noteren waard is.

Bespreek er een aantal, zoals

n Jackie praat bekakt: ‘ze is geboren met een mond

vol slagroom, daar moeten haar vloeken doorheen’.

(p. 22)

n ‘In de nacht liggen je gedachten in een bad vol

zwarte inkt.’ (p. 58)

n Jackies moeder zegt tegen haar vader: ‘Je bent

geen mens meer, er rinkelt een kassa waar je hart

klopte.’ (p. 59)

n Sallie Mo verzint wat er in de bunker kan

voorvallen tussen Dylan en Jackie en zegt: ‘Ik wou

dat er oordopjes en blinddoeken bestonden voor

fantasie.’ (p. 100)

n Als opa David ziek is en gaat overlijden, meldt

zijn schoonzoon zich aan zijn ziekbed, hij heeft hem

25 jaar niet gezien. Sallie Mo zegt: ‘de hebzucht

stond kniehoog in de kamer’. (p. 259)

n Begrijpen de leerlingen wat er bedoeld wordt? 

n Wat vinden de leerlingen van deze manier van

beschrijven? 

n Hebben ze zelf een bijzondere zin gehoord? 

http://www.mentimeter.com/


n Op p. 311 stelt Sallie Mo aan Dylan een Wat is

erger-vraag:

‘Wat is erger, dat er geen waarheid bestaat of dat je

de waarheid nooit zult kennen?’ Dylan antwoordt

dat het in je leven om het zoeken naar de waarheid

gaat, dan heb je tijdens je zoektocht in ieder geval

alles gezien en gehoord wat mooi is. Hoe denk jij

daarover?

8. Filosoferen 

bizar zit boordevol ideeën over de wereld en het

bestaan en er worden allerlei filosofische vragen

gesteld. Maak een thematafel en breng deze

boeken mee:

n lieve stine, weet jij het? 20 vragen over leven,

Stine Jensen (Kluitman 2018)

n mag je zeggen wat je vindt? Aby Hartog

(Querido 2016)

n De boeken uit de serie Filosofie voor kids, Oscar

Brenifier (Biblion Uitgeverij 2005 – 2009 (wat is

vrijheid? waarom leef ik? wat voel ik?

samenleven, hoe doe je dat? wie ben ik? wat is

geluk? wat is goed, wat is kwaad? wat is

schoonheid?)

n dat is waar, een leesboek voor wie denkt dat

hij niet denken kan, Menno Lievers (de Bezige Bij

2003)

n ik? wie is dat? Marga van Zundert (Zwijsen 2010)

7. Vertel eens

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen als

het boek uit is. Het is de bedoeling dat deze vragen

een gesprek op gang brengen waarbij de leerlingen

hun leeservaring delen. Goede en foute antwoorden

bestaan niet, neem de leerlingen serieus, geef ze

het gevoel dat hun antwoord belangrijk is.

n Bij de start van het voorlezen zijn de leerlingen

gewezen op de titel bizar . Nu is het boek uit. Wat

vind je, is die titel goed gekozen? Kun je dat

duidelijk maken met voorbeelden uit het boek?

n Kwamen er gebeurtenissen in het boek voor die

je ‘bizar’ zou willen noemen? Welke zijn dat? Denk

je dat deze gebeurtenissen ècht gebeurd zijn of

verzonnen door Sallie Mo?

n Sallie Mo is de schrijver van het boek en af en toe

laat ze horen dat ze het schrijfproces overdenkt.

‘Misschien moet ik me meer als romanpersonage

gaan gedragen’ (p. 143) Of: ‘Waarom vertel ik niet

alles aan mijn moeder? Nou? Het zou mijn boek

verpesten. Daarom. Het begint eindelijk ergens op

te lijken.’ (p. 212) Wat vind je van een schrijver die

af en toe aanwezig is in het verhaal? 

n Sallie Mo, de schrijver van het dagboek, is soms

onbetrouwbaar, ze zegt af en toe doodleuk dat ze

een wending of episode heeft verzonnen. ‘Dokter

Bloem heeft immers nooit gezegd dat ik het in de

echte wereld moest meemaken.’ (p. 309) Denk jij

dat alles in werkelijkheid is gebeurd? Wat zou er

volgens jou verzonnen zijn? 

n Sallie Mo is geobsedeerd door de waarheid, hoe

weet je of mensen echt menen wat ze zeggen? Wat

is waar, wat is niet waar?

n Dokter Bloem zegt: ‘Ik vind liegen, mooi liegen,

empathisch liegen, rekening houdend met de

gevoelens van een ander liegen, dat vind ik een

aardige manier van communiceren.’ (p. 304) Hoe

denk jij daarover? Kun je een voorbeeld bedenken

van een ‘mooie leugen’? Kun je altijd de waarheid

spreken?






