
Beste leesconsulent,

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

Worden wat je wil

De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van ‘Worden wat je wil’ waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die ze 

willen en alvast kunnen dromen over later. Iedereen kan worden wat hij wil! Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over 

beroepen na te denken of te fantaseren. De Griffeljury heeft elf boeken bekroond en de Penseeljury bekroonde 8 boeken. Op 5 

oktober worden de Gouden Griffel en het Gouden Penseel bekendgemaakt. Alle informatie over de Kinderboekenweek vind je op 

www.kinderboekenweek.nl

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. De lessen bij de Kinderboekenweek en aanvullend lesmateriaal zijn toegankelijk op een speciale 

onderwijssite met een een registratiecode uit het bestelde lespakket.

Activiteiten in de schoolbibliotheek

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

speurtocht of activiteiten rondom beroepen. 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

Kinderboekenweek 
6 t/m 17 oktober 2021

Instructie voor leesconsulenten

https://kinderboekenweek.nl/uitgaven/


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 online sessie voor ouders 

te organiseren. Kijk voor handleidingen en instructies op 

pro.debibliotheekopschool.nl bij Toolkit/Activiteiten.

Lessuggesties bekroonde boeken
Stichting Lezen zorgt ook dit jaar weer voor lesssuggesties bij zes 

bekroonde jeugdboeken en vier topboeken.  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. De lessuggesties zijn ook te vinden op Leesplan.nl.

Nog meer lessuggesties
We verzamelden een aantal lessuggesties van bekroonde boeken 

en boeken die een Vlag en Wimpel kregen o.a. van Leesplan, 

Woutertje Pieterse Prijs en verschillende uitgeverijen. 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 deze lessuggesties staan uitwerkingen van boeken die bij het 

thema aansluiten. We hoeven het jullie niet te vertellen: voorlezen 

is een van de simpelste én beste leesbevorderingsactiviteiten.

Lessuggesties bekroonde boeken en Vlag en Wimpel

Hele verhalen voor een halve soldaat

Gozert

Maar eerst ving ik een monster - 1

Maar eerst ving ik een monster - 2 

Twee broers

Noorse sagen

Alles wat was

De fantastische vliegreis

Koningskind

Sala en Monk

 

Lessuggesties thema Worden wat je wil

De ontdekkingsreiziger

Mee met de dierenambulance

We gingen hamsters achterna

Hoe ik per ongeluk een boek schreef

Coco of het zwarte jurkje

Leesconsulent in de klas
• Met ‘de verhalenmachine’ op de website van schrijver Jozua 

Douglas kun je met twee muisklikken een verhaal verzinnen 

waarin een beroep centraal staat. Laat de site op het digibord 

zien en verzin met de kinderen verhalen. Introduceer daarna 

een aantal boeken die bij het thema van de Kinderboekenweek 

aansluiten. Als in jouw collectie ook nog eens boeken zitten 

die passen bij de beroepen van ‘de verhalenmachine’ dan is 

deze introductie extra leuk.

• Met attributen kun je in de klas bekroonde boeken of boeken 

die aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek 

introduceren. Zoek bij elk boek een passend voorwerp en stop 

dit in een doos met vakjes, een ladenkastje of een tas met 

vakjes.

• Als leesconsulent introduceer je regelmatig nieuwe boeken 

door voorlezen en met werkvormen zoals de boekensushi of 

Stap in de kring. In de Toolkit/Activiteiten vind je leuke werk-

vormen voor de boekenkring in de onderbouw én bovenbouw.

Kinderboekenweek 
6 t/m 17 oktober 2021

Instructie voor leesconsulenten

https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/lezen.html
https://www.leesplan.nl/nl/basisonderwijs/praktische-tips
https://woutertjepieterseprijs.nl/lessuggesties/hele-verhalen-voor-een-halve-soldaat-lessuggesties-2021/
https://www.lemniscaat.nl/files/ls9789047710370.pdf
https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/Lessuggesties-Topboek-Maar%20eerst%20ving%20ik%20een%20monster-DEF.pdf
https://www.lemniscaat.nl/files/ls9789047708520.pdf
http://www.hooglandvanklaveren.nl/scholen
https://www.lemniscaat.nl/files/ls9789047712299.pdf
https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/Lessuggesties-Topboek-Alles%20wat%20was-DEF.pdf
https://woutertjepieterseprijs.nl/lessuggesties/de-fantastische-vliegwedstrijd-lessuggesties-2021/
https://woutertjepieterseprijs.nl/lessuggesties/koningskind-lessuggesties-2021/
https://naarschoolmetquerido.nl/boeken/sala-en-monk-ons-samen/
https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/De%20Ontdekkingsreiziger%20digitaal.pdf
https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/180705%20Lessuggesties.pdf
https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/1707101%20DEF%20Lessuggesties%202017.pdf
https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/Lessuggesties%20bekroonde%20boeken%202015.pdf
https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/lessuggesties-bekroonde-boeken-2014.pdf
https://www.jozuadouglas.com/verhalenmachine/
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/lezen.html


• Zet gedichten in de schijnwerper! Een dichter is ook een beroep. 

Als je zoekt in dichtbundels met een register op onderwerp 

kun je gedichten vinden die aansluiten bij het thema. Zoals in 

de bundel Superguppie is alles van Edward van de Vendel. Hij 

schreef ook het gedicht ‘Wat je moet doen als je niet weet wat 

je wilt worden’ in Wat je moet doen als je over een nijlpaard 

struikelt. Dit gedicht nodigt uit om verder te fantaseren over 

andere beroepen. Met raadgedicht.nl kun je gedichten op een 

leuke manier introduceren op het digibord. Lees bijvoorbeeld 

samen Interview van Judy Elfferich. In het Handboek Open Boek 

vind je verschillende werkvormen met gedichten.

• Introduceer kinderpodcasts in de klas. In de kinderpodcast 

Leesbeesten & Luistervinken interviewen twee jonge presen-

tatoren jeugdboekenschrijvers, zoals Bette Westera over het 

kinderboekenweekgeschenk en Pieter Koolwijk over Gozert. 

Bij elke aflevering is een lesbrief gemaakt. In De Waanzinnige 

Podcast vertellen kinderen over de boeken, bijvoorbeeld over 

het bekroonde boek De gemene moord op muggemietje van 

Ted van Lieshout.

• In verschillende afleveringen van De Grote Vriendelijke 

Podcast staan schrijvers centraal die dit jaar een Griffel of 

een Vlag en Wimpel ontvingen zoals Catharina Valckx (afl. 47), 

Benny Lindelauf (43), Marloes Morshuis (29), Pieter Koolwijk 

(24) en Janneke Schotveld (03). Interessante afleveringen 

voor leerkrachten die meer over de schrijvers willen weten.  

• Canonvannederland.nl - In de canon zijn verschillende 

vensters opgenomen die aansluiten bij beroepen. Bijvoorbeeld 

het venster Het kinderwetje van Van Houten. In de vensters 

van beroemde Nederlanders komen ook hun beroepen aan 

bod zoals bij Michiel de Ruyter, Christiaan Huygens, Aletta 

Jacobs of Marga Klompé. De vensters bevatten informatie, 

boeken en filmpjes en een vensterplaat.

• Mini-podcast Beroepen - Maak kinderen nieuwsgierig naar 

speciale of absurde beroepen of die niet meer bestaan. Beeld 

en Geluid op school maakte een luisterlijst over 10 beroepen 

waarvan een mini-podcast is gemaakt.

Tentoonstelling
Laat kinderen in de schoolbibliotheek een tentoonstelling maken 

van boeken die bij het thema aansluiten. Welke boeken kunnen 

zij allemaal vinden? In 2021 bestaan de Griffels 50 jaar. Een 

zoekopdracht voor kinderen: Welke Gouden Griffels zijn er vanaf 

1971 uitgereikt? Tip: overzicht in Wikipedia. En welke boeken zijn 

nog in de (school)bibliotheek aanwezig? Zo staan ‘gouden titels’ 

opnieuw in de belangstelling.

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. 

Overleg met de leescoördinator hoe jij ouders kunt informeren 

over de Kinderboekenweek. Denk bijvoorbeeld aan een vlog die 

op de schoolwebsite wordt geplaatst. Informeer ouders ook nu 

(weer) over jeugdbibliotheek.nl en de online Bibliotheek.

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 na-

scholingsbijeenkomst 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.

Foto’s: Maikel Thijssen Photography

https://raadgedicht.nl/raadgedichten10plus/
https://www.cubiss.nl/leesbeestenluistervinken
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
https://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
https://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
https://www.canonvannederland.nl/
https://www.canonvannederland.nl/nl/kinderwetje
https://vimeopro.com/beeldengeluid/kinderpodcast-battle/page/1?fbclid=iwar0q07ynbay7vrmnuznjwyrq4tnivdcac0e_t5iiadpv3vabr0cya42rpug
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Griffel
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/huisstijl.html
http://www.cpnb.nl


LESSUGGESTIE

1 Lessuggesties Stichting Lezen Mensen met koffers

1 Inleiding

Mensen met koffers komt van ver. In 1994 was het de 
titel van een lied dat Sjoerd Kuyper schreef voor de 
tv-serie De zevenmijlskoffers waarvoor hij het scenario 
schreef. Dat bestond uit verhalen van vluchtelingen 
verweven met de sprookjes uit het land van herkomst. 
Het lied was bedoeld als titelsong maar bleef  
ongebruikt. 
In 1998 bewerkte Sjoerd Kuyper het script tot het 
boek: Alleen mijn verhalen nam ik mee (Leopold, 

1998). Hierin werd het lied 
afgedrukt. 
Tijdens de grote vluchtelingen-
crisis van 2013 zette iemand de 
tekst op social media. Het werd 
duizenden keren gedeeld. 
In 2016 verscheen het op poster, 
schitterend geïllustreerd door 
Martijn van der Linden. 

Ruim zevenentwintig jaar na de geboorte van het 
lied, is het helaas nog altijd pijnlijk actueel.
Annemarie van Haeringen schilderde steeds bij twee 
regels uit het gedicht een portret. 
Uit het juryrapport: ’In Mensen met koffers gebruikt 
Annemarie van Haeringen een heel andere techniek 
dan in haar sprookjesachtige prentenboeken. Tegen 
een sterk wisselende achtergrond van schrijnende 
kleuren en krachtige verfstreken zet zij kinderen van 
verschillende herkomst neer. Aziatisch, met een 
Jodenster op, met een hoofddoek om, kinderen van 
kleur en witte kinderen. Uit hun ogen spreekt een 
groot verdriet, een vraag om medeleven, verlangen 
naar een thuis.’ De jury zegt grote bewondering te 
hebben voor de moed van de makers inclusief de 
uitgevers. ‘Dit is een prachtig en indringend boek dat 
voor kinderen wel enige begeleiding behoeft.’ 

Groep 
6-8 (NL)
Leerjaar 
4-6 (B)
Trefwoorden 
vluchtelingen 
verdriet 
koffers
poëzie 
portretten

Wereldwijd zijn er 80.000.000 mensen op de vlucht. Bij zulke 
verbijsterende cijfers verdwijnen de gezichten achter de getallen.  
In zijn gedicht Mensen met koffers schetst Sjoerd Kuyper het gevoel van 
ontheemding van deze vluchtelingen. Annemarie van Haeringen maakte 
twaalf portretten bij de tekst en gaf de mensen weer een gezicht.

Mensen  
met koffers
tekst: Sjoerd Kuyper 
illustraties: Annemarie van Haeringen
Hoogland & Van Klaveren 2020 – € 17,50
ISBN 9789889673374



2 Lessuggesties Stichting Lezen Mensen met koffers

2 Introductie van het boek

Lees en bekijk het boek eerst zelf. Overweeg hoe het 
aan zal komen en schat de mogelijke reacties in. Zijn 
er vluchtelingenkinderen in de groep? Bepaal of het 
kan en wat de beste aanpak is. 
Vertoon de voorkant van het boek op het digibord.
 Wat zien jullie?
 Wie zien jullie?
 Hoe oud is het kind denken jullie?
 Wat voor emotie laat het zien?
  Waar zie je dat aan? (meningen kunnen/mogen 

verschillen)
  Wat zie je boven het hoofd? (een wijzende vinger) 

Wat zou dat kunnen betekenen? 

Lees de titel. 
  Zegt de titel iets meer over wat er met het kind aan 

de hand is? 
 Wanneer gebruik je een koffer?
 Wat gaat erin als je met vakantie gaat?
 Wat gaat erin als je ineens moet vluchten?
 Waarom moeten mensen vluchten?
 Ken je mensen die uit hun land gevlucht zijn? 

Laat het boek zien en sla het open op het schutblad. 
 Wat zien jullie?

En dan het achterste schutblad. 
 Wat is er gebeurd? 

Geef ruimte om deze heftige confrontatie te  
verwerken door er met elkaar over te praten. 
Laat de achterkant van het boek zien.  
Wijs op het bootje. 
 Wat is dat? 
  Waar is de illustratie van gemaakt? 

(van de plattegrond van een stad)
 Wat zou dat kunnen betekenen?

Sla dan het titelblad open. 
 Is de koffer ook van een plattegrond gemaakt? 
 Waarvan wel? (de wereldkaart) 

3 Voorlezen en bekijken

Lees de tekst voor en neem steeds de  
tijd om de illustraties met elkaar goed te  
bekijken. Nodig de leerlingen uit om vrij te 
reageren op wat ze zien. Het kan heel 
beklemmend zijn en er zullen vast kinderen 
zijn die het zichtbare verdriet aanvoelen. 
Bij de pagina met de vrouw:
 Wat heeft zij op haar trui? 
 Wat betekende dat? 
 Wanneer was dat?
 Wat betekent die trein? 

Bij de geelgroene pagina:
 Wat zijn machthebbers? 

 Wat is een beul?
 Wat een tiran? 
 Wat wordt bedoeld met een andere god?

Bij de volgende pagina met het gras. Schat 
eerst in of de groep het beeld van de 
opgehangen man aan kan. 
 Kun je geuren onthouden?
  Wat voor geuren herinner jij je van 

vroeger? 

Bij de pagina met het zwarte haar:
  Wat is het haar geworden als je naar het 

figuurtje kijkt?



3 Lessuggesties Stichting Lezen Mensen met koffers

4 Na het lezen

Het is nodig om na te praten over wat de 
tekst en de illustraties de leerlingen gedaan 
hebben. Maak hiervoor gebruik van het 
raamwerk van Vertel eens van Aidan Cham-
bers. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen.
  Wat vond je mooi of niet mooi, goed of 

niet goed, of onbegrijpelijk aan het boek?  
Meningen mogen verschillend zijn, er is 
geen goed of fout.

  Is er een zin of illustratie die je heel erg is 
bijgebleven? 

  Ken je boeken of verhalen die hierop 
lijken? 

  Vond je de tekst moeilijk of toegankelijk? 
  Welk personage maakte de meeste 

indruk op je? Hoewel er nooit naar het 
waarom gevraagd hoeft te worden, kunt 
u wel doorvragen op wat er dan precies 
zo’n indruk maakte.  

  Ken je nog meer boeken van Sjoerd 
Kuyper? 

  Ken je nog meer boeken van Annemarie 
van Haeringen? 

Voer dit boekengesprek niet langer dan een 
half uur. Laat de kinderen weten dat zij alles 
mogen vertellen wat er in hen opkomt. Let 
op de emoties die de kinderen zichtbaar of 
misschien iets minder zichtbaar laten zien.

5 Meer informatie

In 2017 gaf Stichting Plint in de 
serie DICHTER.; gedichten voor 
kinderen van 6 tot 106 het thema-
nummer Nieuwe buren uit. De 
burgemeester van Rotterdam, 
Ahmed Aboutaleb, schreef het 
voorwoord. Het nummer werd in 
samenwerking met het COA 
gemaakt. Een aantal gedichten uit 
dit nummer verscheen als muur-
gedicht in verschillende AZC’s. 
Voor het programma Vooruit met 
Voorlezen van Stichting Lezen, 
schreef Mariet Lems lessuggesties 
bij gedichten uit deze bundel. 
www.leesplan.nl 

Er staan op Leesplan ook lessug-
gesties bij Kinderen met een ster 
(Leopold, 2016) van Martine 
Letterie en Rick de Haas, en bij 
Naar het noorden (Hoogland  
& Van Klaveren, 2016) van Koos 
Meinderts en Annette Fienig.

Bij de oranje pagina:
 Hoe belangrijk is je thuis?
  Kun je in de blik van het meisje zien, 

waaraan ze denkt? 
 Wat zou je nooit willen missen van thuis?
  Wat zou bedoeld worden met ‘alles en 

meer’? 

Roze pagina:
 Waarom altijd naar de volgende grens?
 Waarom mogen ze er niet over? 

Laatste pagina:
 Wat betekent vermommen? 
  Welke vermomming heeft de persoon die 

we op het achterhoofd zien? 

3 Vervolg

Colofon
© Stichting Lezen (2021)
Deze publicatie is mede 
mogelijk gemaakt door 
een bijdrage vanuit  
het leesbevorderings- 
programma de Bibliotheek 
op school po (Stichting 
Lezen/Koninklijke  
Bibliotheek).

Auteur
Mariet Lems

Vormgeving
Judith Schoffelen & 
Erik olde Hanhof

www.lezen.nl

https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/180705%20Lessuggesties.pdf
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LESSUGGESTIE

Lessuggesties Stichting Lezen Wonderbos

Groep 
7-8 (NL) 
Leerjaar 
5-6 (B)
Trefwoorden 
bos 
natuur 
ecologie 
dieren

Dit informatieve boek is opgebouwd uit elf onderwerpen: elk 
stuk begint met een paginagrote zwart-witillustratie waarop 
heel wat te ontdekken valt. Op de volgende bladzijde wordt 
het onderwerp uitgelicht, waarna weer een dubbele 
bladzijde volgt waarop kleine illustraties staan met weetjes 
over de natuur, het bos, allerlei planten en dieren. Een mooi 
opgebouwd geheel dat heel wat inzicht geeft in het bos en 
haar bewoners - hoe alles zeer ingenieus met elkaar 
verbonden is - en ons als lezer het belang van bossen in een 
heldere en toegankelijke taal meegeeft. Het boek roept ook 
op tot een harmonieuze samenleving met het bos en al haar 
bewoners. Want elke schakel is van levensbelang! 

Wonderbos
tekst: Jan Paul Schutten
illustraties: Medy Oberendorff 
Lannoo 2020 – € 19,99 – ISBN 9789401464840

1 Introductie van het boek

Laat de eerste tekening (‘Dank je wel, bossen!’) op het 
digibord zien en start met een gesprek als opwarmer. 
Noteer de antwoorden ook op het digibord; zo bouw je 
alvast een groot woordveld op rond het thema.
  Wie gaat er wel eens naar een bos? 
  Wat doe je daar dan? Ga je wandelen, spelen, op 

onderzoek, … ?
  Wie of wat leeft er allemaal in een bos?
  Wat vind je goed/positief aan een bos?
  Wat vind je minder leuk aan een bos?
  Welke soorten bossen ken je?



2 Lessuggesties Stichting Lezen Wonderbos

2 Coöperatief lezen/leren

Lees na de opwarmer het informatieve 
stukje voor (‘Dank je wel, bossen!’). Zorg dat 
elk kind een exemplaar van de tekst heeft. 
Stel gerichte vragen en laat de kinderen de 
antwoorden opzoeken in de tekst of op de 
tekening. 
  Wat kun je allemaal doen in het bos? 
  Wanneer is het druk in het bos? 
  Wat gebeurt er dan allemaal? 
  Wat gebeurt er boven de grond? 
  Onder de grond? 
  Waarom wordt er een vergelijking ge-

maakt met een industrieterrein? 
  Kun je vertellen op welke manieren 

bossen fabriekjes zijn? 
  Waarom spreekt de auteur over moord 

en doodslag? 

Vergelijk de info uit dit stukje met wat er uit 
het klassengesprek naar voren kwam. Lees 
ook samen de stukjes tekst onder ‘Bossen 
zijn gezond’. Stel gerichte vragen, vat de 
stukjes kort samen. 

Verdeel dan de klas in negen groepjes en 
verdeel de overige onderwerpen (‘Soorten-
rijkdom’, ‘Taal zonder tong’, ‘De heersers 
van de wereld’, ‘Het groene wonder’, 
‘Overleven in de bossen’, ‘De oerkracht van 
de natuur’, ‘De nacht is van de dieren’, 
‘Dodelijke schoonheid’ en ‘De eeuwige 
kringloop’) over de groepjes. 
Laat elk groepje de tekst en de verschillen-
de weetjes lezen en samenvatten voor de 
andere groepjes. Vertel de kinderen uit 
welke onderdelen de samenvatting moet 

bestaan. Zorg voor aanvullend materiaal per 
onderwerp: extra boeken (zie onderdeel 8 
‘Op de leestafel’), websites, artikelen uit 
tijdschriften, etc., zodat de leerlingen nog 
extra informatie over hun onderwerp 
kunnen vinden. 

Geef de leerlingen in de groepjes allemaal 
een rol, bijvoorbeeld: 
  De materiaalmeester zorgt ervoor dat 

iedereen over de nodige teksten beschikt 
en zoekt ook passende boeken en 
artikelen uit voor op de leestafel. 

  De secretaris maakt een samenvatting: 
zorgt dat alle benodigde onderdelen in 
de samenvatting terechtkomen.

  De voorlezer leest het algemene stukje 
tekst voor en gaat samen met de rest van 
het groepje op zoek naar de belangrijkste 
zaken voor het verslag van de secretaris. 

  De tijdsbewaker houdt de afgesproken 
tijd in de gaten. 

  De stiltebewaker zorgt ervoor dat er niet 
te luidruchtig wordt gewerkt. 

  De presentator stelt hun samenvatting 
voor aan de andere groepjes, … 

Naast deze rol zijn alle kinderen ook ge-
woon lezers en helpen ze bij het samenvat-
ten voor de secretaris. Elk groepje maakt 
een korte presentatie van hun onderwerp 
om aan de andere groepjes te tonen. 

Bespreek het laatste onderwerp (het 
beleefbos) opnieuw klassikaal.
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4  Wortelnet of wespmail? 
Creatief schrijven!

In het stukje ‘Taal zonder tong’ gaat het 
over de communicatie tussen bomen. Het 
stukje eindigt met de vraag: wortelnet of 
wespmail: wat zouden we te horen krijgen? 
Geef de leerlingen de volgende opdracht: 
schrijf een dialoog tussen twee bomen. 
Lees ter introductie eventueel de dialoog 
tussen twee vogels voor uit Op je kop in de 
prullenbak van Guus Kuijer.
  Welk bericht zou de zomereik naar de 

wintereik sturen? 
  Wat heeft de linde te vertellen aan de 

spar?

3 Spreekwoorden uit het bos

In het eerst stukje staat er ‘door de bomen 
het bos niet zien.’ Wat betekent deze 
uitdrukking? Ga op zoek naar nog meer 
spreekwoorden en uitdrukkingen die uit het 
bos komen en laat de betekenis opzoeken 
in woordenboeken of op het internet.
  Hoge bomen vangen veel wind
  Iemand het bos insturen
  Hout naar het bos dragen
  Huilen met de wolven in het bos
  Oude bomen moet men niet verplanten
  Een boom van een kerel

Maak een memory van deze (en nog meer 
uitdrukkingen die worden opgezocht): zet 
de tekst op een kaartje en de bijhorende 
tekening op een ander kaartje. Speel het 
spel in viertallen.

5 Kunst uit het bos

Laat de kinderen zelf een kunstwerk of natuurman-
dela maken met materiaal uit het bos. Inspireer hen 
door het werk van Will Beckers te laten zien, een 
natuurkunstenaar of een kunstenaar in de natuur. 
www.willbeckers.com

Of bekijk op pinterest het werk van Andy Goldsworthy, 
een Brits kunstenaar. www.pinterest.com

Breng ook de boeken over dit onderwerp mee naar 
de klas, bijvoorbeeld Bladerbeesten van Yvonne 
Lacet (Gottmer, 2017) en Hier zijn draken van Yorick 
Goldewijk (Ploegsma, 2020). Ga naar het bos/park 
en verzamel ook allerlei bladeren en takjes om eigen 
bladerbeesten te maken.

http://www.willbeckers.com
www.pinterest.com/freepin/andy-goldsworthy/
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6 Zelf op ontdekking

Ga met de kinderen op ontdekkingstocht. 
Onderstaande ideeën komen uit Expeditie 
natuur, 52 zoektochten om mee(r) buiten te 
komen van Sarah Devos (Davidsfonds/
Infodok, 2021).

  Gluren bij de buren: ga op zoek onder 
boomstammen, stenen, een hoop afge-
vallen bladeren, … naar kriebelbeestjes. 
Til het stuk hout of de steen op om te 
kijken maar leg nadien alles netjes terug.

  Tegenstellingentocht: ga in het bos of 
park op zoek naar dingen die elkaars 
tegengestelde zijn: iets groots en iets 
kleins, iets hards en iets zachts, iets duns 
en iets diks, iets (bijna) rond en iets (bijna) 
puntig, etc. Fotografeer de voorwerpen 
of teken ze ter plekke na. Laat alles 
achter zoals het was.

  Kleiner-groter-gelijk-aan-wandeling: 
neem een meetlint mee naar het bos of 
het park. Geef opdrachten als: zoek iets 
dat kleiner is dan een boom maar groter 
dan je hand. Zoek iets dat groter is dan je 
hand, maar kleiner dan jezelf. Zoek iets 
dat even groot is als je voet, etc. Ook hier: 
vergelijken, meten, maar alles ook weer 
terugleggen. 

Nog meer ideeën om buiten op ontdekking 
te gaan en te bewegen in de natuur staan 
hier: www.gezondleven.be 
en www.natuurmonumenten.nl

7  Een bos op school

Is er veel groen op school? Misschien is er 
ergens een hoekje waar de kinderen struiken, 
bloemen of planten kunnen laten groeien. 
Laat ze mee de handen uit de mouwen 
steken en het stukje of de verschillende 
stukjes extra groen mee helpen onderhou-
den.

8 Op de leestafel

Jan Paul Schutten schreef het boek Tim en de kleine 
boswachter, samen met Tim Hogenbosch, de  
tweetende boswachter die sinds mei 2020 het 
kinderprogramma Beestenbrigade bij NPO Zappelin 
presenteert. Lees dit boek voor of leg het ook op de 
leestafel. Bekijk zeker ook de filmpjes die hij deelt.

  Het plantenboek, Katie Scott &  
Kathy Willis (Lannoo, 2016)

  Het bosboek, Sarah Devos (Manteau, 2017)
  Het verborgen leven van bomen (voor kinderen), 

Peter Wohleben (Ploegsma, 2018)
  De wonderlijke wereld van bomen,  

Jen Green & Claire McElfatrick (Fontaine, 2019)
  Het grote bomenboek, Piotr Socha & Wojciech 

Grajkowski (Lannoo, 2018)
  Twaalf maanden in het bos, Emilia Dziubak 

(Gottmer, 2017)
  Het grote buitenboek, Judith Drews & Lilli Baltzer 

(Clavis, 2015)
  321 Superslimme dingen die je moet weten over 

dieren, Mathilda Masters & Louize Perdieus 
(Lannoo, 2018)

https://www.lezen.nl/nl
https://www.gezondleven.be/leerlijnen/actief-buiten-bewegen-in-de-natuur-3de-graad-lao
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/speeltips
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Lessuggesties Stichting Lezen Er lag een trommeltje in het gras

Er lag een
trommeltje 
in het gras
tekst: Edward van de Vendel 
illustraties: Sanne te Loo 
Querido 2020 – €15,99 – ISBN 9789045124889

Groep 
1-2 (NL) 
Leerjaar 
2-3 (B)
Trefwoorden 
tijd 
zoektocht 
geschiedenis 
toekomst 
verhaal op rijm 

Opeens ligt er een trommeltje in het gras. Het lijkt wel een 
schat. Een oude schat. Sebas vindt en verliest hem weer. 
Maar wat gebeurde er daarvoor? En wat gebeurde er erna? 
Een boek dat naast een mooi verhaal ook een zoektocht is 
– door de tijd. Een boek om kinderen het besef van tijd bij 
te brengen. 

1 Inleiding

Niet eerder was er een prentenboek voor 
jonge kinderen waarin het tijdsverloop zo 
duidelijk en speels uitgelegd wordt, zowel in 
de taal als in de illustraties. Voor jonge 
kinderen is het moeilijk te beseffen wat 
vroeger en later betekent, wat jouw plaats 
in de tijd is. Dat oma vroeger een klein 
meisje is geweest, dat jij later misschien ook 
opa of oma bent; dat kan voor jonge kinde-
ren een enorme ontdekking zijn. 
In Er lag een trommeltje in het gras staat 
volgens het juryrapport het trommeltje 
symbool voor de spullen om ons heen. Daar 

kleeft een geschiedenis aan. Voorwerpen in 
een huiskamer, een kast of op zolder 
hebben een tastbaar verleden, dat vervol-
gens weer een rol gaat spelen in de toe-
komst. Het trommeltje vormt het scharnier-
punt voor een spel met ‘daarvoor ’en 
‘daarna’.  
Voor Vlaamse kleuters kan ‘trommel’ als 
blikje, doosje, kistje verwarrend zijn. Zij 
kennen het alleen als muziekinstrument. 
Misschien is het uit te leggen d.m.v. een 
blikken doosje, waarop je goed kunt  
trommelen.
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3 Voorlezen

Vraag de kinderen dichtbij te komen zitten. 
Laat soms eerst de illustratie zien en lees de 
tekst voor en soms andersom. Vraag in het 
eerste geval: ‘Wat gebeurt er?’
Lees de woorden ‘daarvoor’ en ‘daarna’ met 
extra intonatie en gebaren.
Pagina met kermis op de achtergrond: 
  Wat heeft Sebas nog meer in zijn fietstas?
  Wat gebeurt er op de achtergrond? 
  Waar zijn al die apparaten van op de 

achtergrond? 

Pagina rommelmarkt:
  Waar is Sebas op de volgende bladzijde? 
  Ken je het begrip rommelmarkt? 

Wijs op de drie vrouwen.
  Wat zijn ze aan het doen? (spullen 

verkopen)
  Wat voor spullen? 

  Nieuwe of oude dingen? 
  Van wie zouden die spullen kunnen zijn? 

Lees bij de zolderpagina eerst de tekst voor. 
  Herkennen jullie spullen van de rommel-

markt? Welke? 
  Van wie zou die jurk zijn? 

Laat op de volgende pagina de vier illustra-
ties van vier vrouwen zien.
  Wie is dat? 
  Wat staat er op de jurk van mevrouw 

Lien?
  Wat heeft Lien in haar handen? 
  Wie herkent lieve Lientje? Waarvan? 
  Wat ligt er aan de voeten van Lientje?
  In welk land zou dat zijn? 
  Is dat hetzelfde land als op de volgende 

bladzijden? Waar zie je dat aan? Het 
gewei, de aap?  

2 Introductie van het boek

Verzamel doosjes van plastic, blikjes, trommeltjes, 
kistjes en zet ze op het bureau. Doe er voorwerpen 
in, zodat ze verschillend klinken als ze geschud 
worden. Leg trommelstokken klaar.
Scan voor-en achteromslag en laat eerst de voorkant 
op het digibord zien. 
  Wat zien jullie? Noteer de woorden die geroepen 

worden.

Vraag door.
  Een foto? Wat staat er op die foto? 
  Een drumstel? Waar drumt het jongetje op? 
  Een raar hoofd? Is dat een masker? Zulke maskers 

komen uit Afrika.
  Wat is dat voor dier bij het drumstel? 
  Zien jullie nog iets dat met Afrika te maken heeft? 

Het trommeltje. Wat is er Afrikaans aan? 
  Kennen jullie het woord Trommeltje? Is dat het-

zelfde als een doosje, een kistje, een blikje? 
  Waarvan is dit trommeltje gemaakt? Een kistje is 

meestal van hout, hun brooddoosje van plastic. 

Dit trommeltje is van blik, daarom wordt het ook wel 
blikje genoemd. Wat is blik? Laat aan de hand van de 
verzameling op uw bureau zien waarvan de verschil-
lende doosjes gemaakt zijn. Schud ermee. Drum er 
met de trommelstokken op en laat het verschil in 
geluid horen. 

Laat dan de achterkant zien. Zeg niets. Wacht op 
reacties. 
  Is dat het meisje van de foto? 
  Waar zie je dat aan? 
  Is dat hetzelfde trommeltje? Waar zie je dat aan? 
  Wat haalt het meisje uit het trommeltje?
  Zie je die ook aan de voorkant? 
  Wat zou er gebeurd kunnen zijn dat de drummer 

met die drumstokken drumt? 

Haal dan het boek tevoorschijn en sla het open op 
het schutblad.
  Wat voor dier is dat?
  Waar hebben jullie dat dier eerder gezien?
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  Wat is een schat? (meerdere betekenis-
sen:  je bent een schat, en het liefste dat 
je wilt wegstoppen om te bewaren heet 
ook een schat

  Wie weet wat de schat van Lientje is?  
(de trommelstokken) 

Pagina met kast en aap:
  Wat doet Lientje hier? 
  Waarom zou ze dat doen? 

Pagina met servies:
  Wat is servies?
  Wat staat er op het trommeltje, ernaast 

en ervoor?
  Kun je die terugvinden op de rommel-

markt?

Pagina met kermis zonder mensen:
Alle mensen zijn naar huis. 
  Welke dieren kijken naar het trommeltje? 

Volgende bladzijden:
  Is het dag of nacht? Waar zie je dat aan?
  Wie staat daar voor het raam? 
  Wat zou hij aan het doen zijn? 
  Wat gaat hij doen? 

Nachtpagina:
Stel eerst de vragen, alvorens de tekst voor 
te lezen:
  Is het dag of nacht?
  Waar zie je dat aan? 
  Wat gaat Sebas doen? 

Pagina met blauw/witte kast:
  Wat gebeurt er? Sebas heeft de schat 

gevonden. 
  Is hij er blij mee? Waar zie je dat aan?
  Wat voor dingen herkennen jullie nog 

meer? Laat desnoods het vooromslag 
zien, om aan te wijzen.

  Wie weet nog welk dier op de stoel 
toekeek toen Lientje de schat verstopte? 

Pagina met vier illustraties van Sebas.
  Wat gebeurt er? 
  Waarom hebben ze hun ogen dicht?
  Welke voorwerpen herken je?
  Wat voor geluid kan de drummer op de 

houten krokodil maken? 
  Wat zie je in de schaduw naast opa Bas? 

Iemand die op de bas speelt! 

Pagina met het getekende verhaal:
  Wat doet opa Bas? Hij tekent de hele 

geschiedenis van het trommeltje van 
vroeger naar nu. 

Vertel aan de hand van de tekeningen nog 
eens het verhaal, maar nu in chronologische 
volgorde. Vraag regelmatig: 
  Wat gebeurde er toen? 

Bladzijden van opa onder de boom:
  Wat doet opa? Dromen, slapen? 
  Zou jij het trommeltje ook kunnen vin-

den? 

Laatste bladzijden met paardebloemen:
  Tussen welke bloemen ligt het trommel-

tje? Tussen paardenbloemen, waarvan je 
de zaadjes kunt wegblazen als ze uitge-
bloeid zijn. 

  Wat gebeurt er met die zaadjes? Daar 
komen weer nieuwe paardenbloemen 
van. 

Zo gaat het ook met de geschiedenis van 
dingen: ze verspreiden zich over de wereld, 
komen ergens terecht en worden weer 
gebruikt. 

3 Vervolg
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4 Namen

In het verhaal heet Lientje als ze groter 
wordt Lien, en als ze oma is Lina.
Sebas heet later Sebastiaan, en als hij opa is 
opa Bas. 
  Hoe is dat bij jullie thuis?
  Ken je ook mensen die verschillende 

namen hebben (gehad?) Welke namen?
  Heb jij ook verschillende namen? Vaders 

en moeders kunnen soms iets anders 
zeggen. Namen die er helemaal niet op 
lijken. Hoe heten die namen? (koosnamen) 
 
 

Waarom zouden die koosnaam heten? Wat is 
dat precies, kozen? (liefkozen)

Of ze korten je naam af, zoals Sebas van 
Sebastiaan, Mar van Margriet, Mich van 
Michael, Peet van Peter of Petra, etc. Niet 
iedereen vindt dat leuk. Boris vindt het 
stom als ze hem Boor noemen.
  Schrijf (of laat schrijven) een blad langs 

de randen vol met je naam en/of namen 
en tekenen jezelf er midden in. Versier de 
namen die je het liefste zijn.

5 Schatten

In de trommel van Sebas zaten alleen 
trommelstokken, maar de kinderen hebben 
vast veel meer schatten. 
  Kunnen schatten ook rommeltjes zijn?

Lees de gedichten voor.

Verzamelen
Sparen, sparen, sparen,
alles maar bewaren:
dopjes van de seven-up
stickers van de voetbalclub,
schelpen die mijn vriendje vond,
tanden uit mijn eigen mond,
mooie stenen, stukjes touw,
veren van een echte pauw,
zilverdraad en goudpapier –
geef het allemaal maar hier!

Sparen, sparen, sparen
alles maar bewaren.
Elke dag komt er wat bij.
Weggooien is niks voor mij.
Ieder gek of grappig ding,
gaat naar mijn verzameling!

Nannie Kuiper
Uit: Zo kan het ook (Leopold, 1981)

Rommeltjes
Je hebt een doos
met duizend kleine dingen.
Je spaart ze
en je kijkt er telkens naar.

Je houdt een steen
die glans en glad voelt
in je handen.
Je strijkt een veertje
heel voorzichtig langs je wang.
Je vangt de zonnestralen
in een glazen kraaltje
en laat de lichtjes dansen
op de muren om je heen.

Zo kun je doorgaan,
tot je alles hebt bekeken:
het stukje hout dat op een bosgeest lijkt,
de dennenappel aan het gouden draadje…

Je hebt een doos
met duizend kleine dingen.
Je bergt ze veilig in je kast.
Want ‘rommeltjes’ zijn zo verdwenen,
als je er niet goed op past.

Nannie Kuiper
Uit: Zo kan het ook (Leopold, 1981) 
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6 Doos vol schatten

Vraag aan de leerlingen of ze van thuis een 
stevige doos mee kunnen brengen. Afme-
tingen niet groter dan een schoenendoos.  
In de klas wordt de doos beplakt en/of 
beschilderd en versierd. Natuurlijk mag hun 
naam erop niet ontbreken. Het leukst is als 
erop staat: Schatten van Joeri. 
De volgende dag brengen ze schatten mee 
naar school die in de doos worden gedaan. 
Elke dag mag iemand over zijn/haar ‘schat-
kistje’ vertellen. 

7 Elf schrijven

Voor kinderen aan het eind van groep 2 is het moge-
lijk om met behulp van een werkblad een Elf over 
een van hun schatten te schrijven. 
  Breng zelf een eenvoudig dierbaar voorwerp mee. 

Laat het zien.
  Teken op het digibord een liggend hokje waar een 

woord in past. 
  Vraag de kinderen een woord voor het voorwerp, 

schrijf dat in het hokje.
  Teken daaronder twee hokjes voor twee woorden.
  Stel een vraag over het voorwerp. Waarvan is het 

gemaakt? Schrijf die twee woorden in de hokjes.
  Teken daaronder drie hokjes en stel nog een vraag. 

Waar komt het vandaag? (gevonden aan zee)
  Teken daarna vier hokjes en stel een vraag. Waar 

bewaar ik het? (in mijn gouden kistje)
  Teken op de 5e regel nog een hokje (het elfde). 

Zet daar een uitroep in. (Mooi!)
  Lees de Elf voor en zorg voor werkbladen met 

dezelfde hokjesverdeling. 
  Begeleid de kinderen regel voor regel en help waar 

nodig. 
  Laat de Elf overschrijven, links op een liggend A4 

zonder lijnen of hokjes. 
  Rechts wordt de schat getekend en gekleurd. 
  Maak in een hoek van het lokaal een tentoonstel-

ling rondom het boek met de schatkisten en de 
Elfen. Wees zelf de schatbewaarder. 

Colofon
© Stichting Lezen (2021)
Deze publicatie is mede mogelijk  
gemaakt door een bijdrage vanuit  
het leesbevorderingsprogramma  
de Bibliotheek op school  
(Stichting Lezen/Koninklijke 
Bibliotheek).

Auteur
Mariet Lems

Vormgeving
Judith Schoffelen & 
Erik olde Hanhof

www.lezen.nl

Praat er met elkaar over na. Wat voor de 
een schat is kan voor de ander niks waard 
zijn. Dat mag. Het hangt er dus helemaal 
vanaf waar je je schat hebt gevonden, van 
wie je hem hebt gekregen en welke beteke-
nis hij voor jou heeft.

5 Vervolg

https://www.lezen.nl/nl
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Lessuggesties Stichting Lezen Die kleine is Don, de lange is Sjon

Die kleine 
is Don, de 
lange is Sjon
tekst en illustraties: Catharina Valckx 
Querido 2020 - € 13,99 - ISBN 9789045123974

Groep 
3-4 (NL) 
Leerjaar 
1-2 (B)
Trefwoorden 
vriendschap 
verschillen 
overeen- 
komsten

Don en Sjon zijn vogels, de ene klein, de andere lang. De één actief en vol plannen, 
de ander wat rustiger. Maar hoe verschillend ze ook zijn, ze zijn beste vrienden. En 
hun vriendschap kan tegen een stootje. Als Sjon boos is omdat Don alle koekjes 
heeft opgegeten en aan Sjon vraagt of hij nu een andere vriend gaat zoeken, 
antwoordt Sjon lachend: 'Natuurlijk niet, je weet toch dat jij de enige bent Donnie.'

1 Inleiding

Die kleine is Don, de lange is Sjon is een 
boek uit de serie Tijgerlezen. De boeken in 
deze serie voldoen aan de belangrijkste 
criteria van kinderen. Ze zijn spannend of 
grappig en hebben altijd veel illustraties.  
De boeken variëren in moeilijkheidsgraad 
en zijn geschikt om voor te lezen en zelf te 

lezen. Gerenommeerde auteurs zoals Anna 
Woltz, Edward van de Vendel, Simon van 
der Geest en Annet Schaap schrijven voor 
deze serie. Het samen lezen en voorlezen 
van dit boek, met zes verhaaltjes over dit 
komische duo, kan een aanleiding zijn om 
eerste leesboekjes te promoten.

2 Introductie van het boek

Toon het boekomslag en lees de titel voor.
  Wie zie je op de afbeelding?
  Wat vind je van de titel?
  Over wie gaat het verhaal? 
  Waarin verschillen Don en Sjon van elkaar?

  Dat zijn de verschillen die we aan de buitenkant 
zien, hoe zou dat met hun binnenkant zijn?

  Waar denk je dat het verhaal over gaat?
  Heb je zin om dit verhaal te horen?
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4 Koosnamen

Sjon spreekt Don aan met een koosnaam of 
troetelnaampje: ‘Je weet toch dat jij de enige 
bent, Donnie’ (p. 25) en ‘Kom Donnepon, we 
gaan ons wassen in het meer.’ (p. 51)
  Wanneer gebruiken mensen een  

troetelnaam of een koosnaam? 
  Aan wie geef jij een koosnaam?  

Geef je die alleen aan mensen?
  Welke koosnamen ken jij?
  Hoe vind je het als iemand jou bij  

een koosnaam noemt?

Laat de leerlingen meer koosnamen  
bedenken. Maak een Padlet aan waarop de 
leerlingen de koosnamen kunnen zetten, 
die ze bedacht hebben. Kijk voor een 
instructie over Padlets naar de video Maak 
een padlet en deel deze eenvoudig met je 
klas. www.youtube.com Bespreek samen 
alle vondsten. 

5 Voorlezen 1

Alle zes zijn het heerlijke verhalen om de 
leerlingen te laten oefenen met voorlezen. 
Scan het verhaal ‘Koekjes’ (p. 16-25) zodat 
de leerlingen mee kunnen lezen op het 
digibord. 
Bespreek klassikaal de verschillende  
onderdelen van het voorlezen. Lees de  
tekst voor en besteed aandacht aan:

  interpunctie en leestekens (vraagteken, 
uitroepteken en …waarbij je eventjes 
moet wachten. Laat de leerlingen dit 
oefenen met de tekst.

   temporeel accent: snel lezen en langzaam 
lezen

  dynamisch accent: hard en zacht
  melodisch accent: hoger en lager 

3 Don en Sjon

Lees de zes verhalen belevend voor en laat 
met verschillende klankkleuren in je stem 
het verschil tussen de Don en Sjon horen. 
Je kan de verhalen bijna als een toneelstuk 
voorlezen.
  Lijken Don en Sjon veel op elkaar?  

Noem gelijkenissen en ook verschillen. 
  Kan je Don en Sjon beschrijven? 

  Hoe verschillen ze ‘aan de binnenkant’?
  Zijn Don en Sjon echte vrienden? 
  Waaraan merk je dat?
  Is er een verhaal dat je het meest aan-

spreekt?
  Kan je uitleggen wat dit verhaal zo leuk 

maakt?

www.youtube.com/watch?v=hTIeRmi8l-MBekijk
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6 Voorlezen 2

Kopieer de zes hoofdstukken zodat de 
leerlingen in tweetallen het voorlezen van 
hun verhaal kunnen oefenen. Laat ze de 
tekst een paar keer hardop lezen waarbij ze 
goed letten op de aandachtspunten die 
eerder klassikaal zijn besproken. Laat alle 
verhalen aan bod komen.
  Welk tweetal wil de tekst voor de groep of 

in de boekenkring voorlezen? 
  Wie wil in eigen woorden het gelezen 

verhaal navertellen?
  Wie wil een verhaal als toneelstukje 

opvoeren? 

8 Op de leestafel 

Richt een leestafel in met allerlei eerste 
leesboeken; een overzicht van alle boeken 
uit de serie Tijgerlezen vind je op de site van 
Querido. Verzamel naast de Tijgerlezen- 
boeken, vooral spannende, humoristische 
boeken en rijk geïllustreerde boeken. Laat 
de kinderen vrij in hun keuze, zonder 
dwingende eis van een AVI-niveau. Onder-
zoek wijst uit dat kinderen het fijnste leren 

lezen als ze zelf naar een boek grijpen. Als 
een leerling een boek kiest dat te moeilijk 
blijkt, mag de hulp van een goede lezer of 
een leerling uit een hogere groep worden 
gevraagd. Geef de leerlingen ruim de tijd 
om een keuze uit de boeken te maken.
Presenteer ook andere boeken van Catharina 
Valckx op de leestafel. Een overzicht van 
haar werk is te vinden op haar website.

7 Strip

De verhalen en illustraties hebben een stripachtig 
karakter. 
  Zou je de verhalen strips of stripverhalen kunnen 

noemen? 
  Kun je dat uitleggen?
  In een strip wordt een verhaal verteld met een 

serie plaatjes. Hoe is dat in dit boek?
  Wat vind je makkelijker om te begrijpen, plaatjes of 

een geschreven tekst?
  De meeste strips hebben ook tekst, soms staat die 

onder de tekst, soms met een ballonnetje in een 
plaatje. Hoe is dat in dit boek van Don en Sjon? 
(Alleen op de introductiepagina worden  
ballonnetjes gebruikt.)

  Welke strips ken je? 

Laat de leerlingen nog eens goed kijken naar de 
introductiepagina met tekstballonnetjes waar Don en 
Sjon zich voorstellen. Laat de leerlingen zelf twee 
stripfiguren bedenken en tekenen.
  Verzin waar je eigen stripfiguren wonen, denk aan 

hun huisje maar ook aan het landschap: bos, strand 
aan een rivier, etc.

  Bedenk ook namen voor de twee figuren.
  Misschien hebben ze ook nog een huisdier?
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10 Meer informatie

Op de website van Querido vind je nog 
meer lesideeën bij de Tijgerlezen-boeken. 
www.naarschoolmetquerido.nl

Op dit filmpje leest Catharina Valckx haar 
prentenboek Poten omhoog! voor. 
www.youtube.com

Op de website van de Schrijverscentrale 
kun je Catharina Valckx uitnodigen voor een 
bezoek aan school. 
www.deschrijverscentrale.nl  

Op haar website vind je meer informatie over 
Catharina en alle boeken die ze maakte. 
www.catharinavalckx.com

9 Boekenkring

Zijn er leerlingen enthousiast over het boek dat ze 
hebben gekozen en willen ze er reclame voor maken 
in de boekenkring? Spreek af wie wanneer aan de 
beurt is om zijn of haar boek te promoten. Bespreek 
wat de leerlingen over hun boek kunnen vertellen. 
  Titel, schrijver en illustrator
  Korte inhoud
  Wat sprak je aan in het boek?

Kijk voor meer werkvormen in de boekenkring op 
www.debibliotheekopschool.nl/onderwijs/lezen. 
Zijn er leerlingen die nu ook zin hebben om het boek 
te lezen? Meestal willen leerlingen graag een boek 
lezen dat gepromoot is door een medeleerling.

Colofon
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Groep 
xx
Leerjaar 
xx
Trefwoorden 
xxx

Beste 
broers
tekst: Jowi Schmitz
illustraties: Chuck Groenink 
Hoogland & Van Klaveren 2020 – € 15,95
ISBN 9789089673169

Groep 
5-6 (NL) 
Leerjaar 
3-4 (B)
Trefwoorden 
familie 
verhuizen 
natuur
avontuur
generaties
moed
dapperheid

Raf en Robbe verhuizen van de stad naar het platteland. Ze gaan op de 
boerderij bij hun oma en opa wonen. Mama gaat daar in het plaatselijke 
ziekenhuis werken. Papa gaat een cursus volgen, over weten wat je wil. Opa 
bouwt een toren in het midden van het bos om met zijn sterrenkijker de 
komeet te verwelkomen en er met oma te dansen. Maar oma wordt trager 
en stiller en heeft problemen met haar hart. Wanneer ze in het ziekenhuis ligt 
en de kinderen alleen thuis zijn volgen ze opa naar het bos… Zo verleggen 
Raf en Robbe hun grenzen en groeien de broers meer naar elkaar toe…

1 Inleiding

Het verhaal wordt verteld vanuit Raf, een 
jongen van negen. We beleven het verhaal 
vanuit zijn ervaring. In de boerderij komen 
drie generaties samen. Opa, een man van 
weinig woorden, (p. 16: ‘Zo praat hij graag, 
met zo weinig mogelijk woorden.’) leeft een 
beetje in zijn eigen wereld en bouwt in het 
bos een toren zodat hij samen met oma de 
komeet kan verwelkomen om daarna te 
dansen op hun lievelingsmuziek. 
Oma is stil, kwetsbaar, maar zorgzaam 
aanwezig. Papa en mama leven een beetje 
naast elkaar: mama gooit zich op haar nieuwe 
werk en vlucht zo weg van haar gezin. Papa 
lijkt de weg wat kwijt, na zijn zoveelste 

ontslag. Hij loopt voortdurend te sporten en 
start een cursus: Richting geven aan je leven. 
Die lijkt hij op het einde wel gevonden te 
hebben: hij begint taartjes te bakken. De 
volwassenen in dit boek lijken allemaal heel 
erg met zichzelf bezig, waardoor Raf en zijn 
jongere broertje Robbie op zichzelf en elkaar 
zijn aangewezen. Ze komen door de verhui-
zing in een totaal nieuwe wereld terecht en 
staan er wat naar te kijken. Ook tussen hen 
loopt het niet altijd even lekker. Maar de 
broers groeien dichter naar elkaar toe, en 
nadat ze samen de pick up hebben bestuurd 
om opa naar het ziekenhuis te brengen, 
groeien ze uit tot beste broers.
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4 Boerderij

Lees de beschrijving van de aankomst op 
de boerderij (vanaf pagina 11) en vraag de 
leerlingen een tekening te maken volgens 
deze beschrijving. 
  Hoe ziet de nieuwe woonplek van Raf en 

zijn familie eruit? 

Bekijk daarna de tekening van de boerderij 
(p. 8-9) en vergelijk die met de tekeningen 
van de leerlingen. Maak er een uitvergrote 

kopie of scan van en laat deze zien wanneer 
je het boek voorleest. Zo kun je de verschil-
lende gebouwen van de boerderij aandui-
den, want misschien zijn niet alle kinderen 
even vertrouwd met benamingen als de 
deel, het bakhuis of de bietenkelder. 
  Zijn er nog woorden of begrippen uit  

het boek die nieuw zijn? 
  Wie weet wat klompen zijn? 
  Een platendraaier?

3 Stad versus platteland

Op pagina 12 zegt Raf: ‘Als je uit de stad 
komt dan denk je: dit is de stad en daarbuiten 
is niks. Daar woon ik vanaf nu. In niks.’ 
  Staat jullie school in de stad of op het 

platteland, denken jullie? 

Zoek contact met een school in de stad als 
jullie school op het platteland ligt, of omge-
keerd. Zo kunnen jullie eigen ervaringen 
over leven in de stad en wonen op het 

platteland uitwisselen en vergelijken. Stel 
met je klas een lijstje op met dingen die je 
graag wil uitzoeken en bezorg deze lijst aan 
de andere klas. Vraag hen ook om concrete 
vragen en geef antwoord via zelfgemaakte 
filmpjes, foto’s, interviews, etc. Bundel alle 
vragen en antwoorden, ga op zoek naar 
overeenkomsten en verschillen. Plan zeker 
ook een bezoekje aan jullie corresponden-
tieschool!

2 Introductie van het boek

Bekijk de afbeelding op het omslag (bedek de titel). 
  Wie zie je? 
  Waar zijn de twee jongens? 
  Wat doen ze? 
  Is het dag of nacht? 
  Waaraan kun je dat zien? 
  Waarover zou dit verhaal gaan, denk je? 

Onthul nu ook de titel: Beste broers. 
  Wanneer spreek je over ‘beste’? 
  Bij broers/familie of bij vrienden?
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7 Vriendschap

Op zijn oude school had Raf één vriend: Cees. 
  Wat kom je allemaal te weten over hem in het 

verhaal? 
  Was hij een ‘beste’ vriend? 
  Waarom wel of niet? 
  Wat maakt een vriend tot echte of beste vriend? 

Op zijn nieuwe school klikt het al gauw met Gerdie. 
  Wat kom je allemaal te weten over haar in  

het boek? 
  Hoe is de vriendschap met haar? 

Breng het boek Hoe maak ik een vriend (Evelien de 
Vlieger & Wendy Panders, Lannoo 2010) mee naar 
de klas. Laat de leerlingen ook hun eigen beste 
vriend samenstellen.
  Aan welke eigenschappen moet die voldoen? 
  Wat maakt een vriend tot vriend? 
  Hoe start een nieuwe vriendschap? 
  Kan een zus of broer ook een goede vriend(in) zijn 

of worden, zoals bij Raf en Robbe?

6 Toren

Opa bouwt in zijn eentje een toren in het 
bos. 
  Komt opa bepaalde moeilijkheden tegen 

bij het bouwen? Hoe lost hij die op?

Laat de kinderen zelf een toren bouwen met 
Kapla, kaarten, rietjes of ander materiaal.

5 Dapper en moedig!

Doorheen het verhaal zien we Raf evolueren van een 
bange en onzekere jongen naar een dappere en 
ondernemende jongen: hij overwint zijn angst voor 
de aardmannetjes, de bietenkelder en het donkere 
bos en hij redt zijn opa! Hou een kringgesprek 
wanneer het boek uit is.
  Wat is dat eigenlijk, dapper zijn? 
  Waarvoor heeft iemand moed nodig? 
  Is er een verschil tussen dapperheid en moed? 
  Wat is het tegenovergestelde van dapper? 
  Van moedig? 
  Kun je je voorstellen dat Raf soms bang is?  

Wat zou jij hem aanraden om zijn angsten te 
overwinnen?

Bespreek deze uitspraak van Nelson Mandela: 
‘Moedig zijn is niet hetzelfde als niet bang zijn.’ Raf is 
doodsbenauwd als hij achter het stuur van opa’s pick 
up kruipt, maar hij is wel dapper: hij verlegt zijn 
grenzen, doet iets wat hij nooit eerder deed. Raf 
heeft ook een talisman: zijn tennisbal en hij vindt ook 
een mooi steentje. 
  Heb je ook zo’n talisman/geluksbrenger die  

jou helpt? 
  Welk voorwerp brengt je geluk? 
  Hoe gebruik je het? Even aanraken, er in knijpen 

zoals Raf met zijn tennisbal doet? 
  Kun je ook voorbeelden aanhalen van dappere  

en moedige mensen uit de actualiteit? 
  Ken je bijvoorbeeld Greta Thunberg, de Zweedse 

klimaatactiviste? 
  Is zij dapper en moedig? 
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10 Op de leestafel

Jowi Schmitz debuteerde met Ik heet  
Olivia en daar kan ik ook niks aan doen 
(Lemniscaat 2011) en schrijft zowel voor 
kinderen als voor volwassenen. Breng nog 
meer boeken van haar mee, plaats haar als 
auteur even in de kijker. 
www.jowischmitz.nl 

9 Sterren & kometen

Opa heeft de komeet als kind zien passeren 
en nu, zoveel jaar later, komt de komeet 
weer langs. 
  Wat weet je over sterren & kometen? 

Plan een project in over de ruimte.  
Een heldere uitleg over waar kometen 
vandaan komen en naartoe gaan, staat  
in de Wakker Worden Kinderlezing.  
www.nemosciencemuseum.nl

Of bekijk de video Paxi - Rosetta en  
kometen. www.youtube.com

En op deze website staat zowat alles over 
sterren & planeten in woord en beeld:  
www.esa.int/kids/nl/leren. 
Snuffel in het boekenaanbod voor een 
thematafel op jeugdbibliotheek.nl bij 
planeten.

8 Schrapgedicht

Opa is een man van weinig woorden. Soms praten 
mensen er op los en zeggen ze weinig met veel 
woorden. De schrijver Godfried Bomans zei: schrijven 
is schrappen. Dat nodigt uit om te gaan experimen-
teren met een schrapgedicht. Kopieer een pagina uit 
dit boek. Met een zwarte stift gaan de kinderen 
stukken tekst schrappen en bepaalde woorden 
zichtbaar houden. Die zichtbare woorden vormen 
het gedicht.
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1 Inleiding

Dit is het tweede boek van Lucy Strange. 
Haar eerste boek, Het geheim van het 
nachtegaalbos, verscheen in 2017 en kreeg 
in Nederland in 2018 een Vlag en Wimpel. 
Lucy Strange schrijft historische fictie met 
magische elementen.
‘Ons kasteel aan zee is een goed 
geschreven psychologisch oorlogsverhaal 
over vertrouwen en verraad. Petra is een 
hoofdpersoon die je gelooft en met wie je 
meeleeft. Ze houdt net als de stenen 
beelden rond de vuurtoren, de wacht over 
lucht en zee; de enige symboliek die 
Strange zichzelf toestaat. ‘Een van de 
vreselijke dingen aan een oorlog is dat je 

geen pauze krijgt om op adem te 
komen’, stelt Petra op een gegeven 
moment vast. Dat geldt ook voor de lezer 
die tegen het einde van het verhaal van de 
ene verbazing in de ander valt als het 
laatste puzzelstukje op zijn plek ligt. 
Magistraal boek!’ Aldus de site JaapLeest.

Lees het boek eerst zelf. Het bestaat uit 48 
vrij korte hoofdstukken die vrijwel altijd 
spannend eindigen, zodat je als (voor)lezer 
wilt weten hoe het verder gaat. Perfect om 
voor te lezen.

Groep 
8 (NL)
Leerjaar 
6 (B)
Trefwoorden 
Engeland 
Wereldoorlog II
familie

1939. De twaalfjarige Petra woont samen met haar ouders en zus in een 
vuurtoren aan de Engelse kust. Haar wereld bestaat uit avonturen in 
verborgen tunnels en verhalen over zeemonsters. Die fijne wereld wordt 
op zijn kop gezet als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Petra’s moeder 
wordt ervan verdacht dat ze spioneert voor de Duitsers, haar vader en zus 
blijken zo hun eigen geheimen te hebben. In het duister van de oorlog 
vindt Petra een lichtpuntje in de oude legende van de ‘Dochters van 
Steen.’ Kan die legende haar helpen om haar familie bij elkaar te houden?

Ons kasteel  
aan zee
tekst:
Lucy Strange
Gottmer 2020 – € 16,99 – ISBN 9789025770648

https://zoeken.oba.nl/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=subject%3a%22Engeland%22&cs=detail&si=user&rctx=AXWPzUrDUBCFZxpDCV2UUlwbV3ZTYhV9ncuYTO3Qyb2aO7eCdOEjuHXj2oVPIz6KD2AKIggRzub8LL6DkE1hDjlC0ZL4LIOz4GO5pWjMWhL58pEZcFqIW2@xpHZxEx7WSZV2JIpzcdGos3SHlTjxO1JpyLhWYW99ZYyzfiPaW5yYa6TFmbmWbRMaHMH75@jp46DR61uOi6$XIxxEGIcbwuOOY1JTiYanVReCVSr3SZqqb4sUuYPca7bc93ZZk5GG2xT3q4vL89XV9c9HGP44lOEfwOdfQDjQAMD@DPgN
https://zoeken.oba.nl/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=subject%3a%22Wereldoorlog%20II%22&cs=detail&si=user&rctx=AXWPzUrDUBCFZxpDCV2UUlwbV3ZTYhV9ncuYTO3Qyb2aO7eCdOEjuHXj2oVPIz6KD2AKIggRzub8LL6DkE1hDjlC0ZL4LIOz4GO5pWjMWhL58pEZcFqIW2@xpHZxEx7WSZV2JIpzcdGos3SHlTjxO1JpyLhWYW99ZYyzfiPaW5yYa6TFmbmWbRMaHMH75@jp46DR61uOi6$XIxxEGIcbwuOOY1JTiYanVReCVSr3SZqqb4sUuYPca7bc93ZZk5GG2xT3q4vL89XV9c9HGP44lOEfwOdfQDjQAMD@DPgN
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2 Introductie van het boek

Introduceer het boek door het tonen van de 
trailer. www.youtube.com 
  Wat voor informatie geeft deze trailer 

over het boek? 

  Waar gaat het boek over? Wat zie je?
  Maakt de trailer nieuwsgierig naar het 

boek?

3 Voorlezen

Bespreek na het voorlezen (van het desbetreffende 
hoofdstuk) de volgende onderwerpen met de 
leerlingen. 
  Pagina 17 en verder: Magda komt op de eerste dag 

van de oorlog thuis met een blauw oog, kapotte lip 
en schaafwonden. Ze heeft gevochten. Wat is de 
reden dat ze heeft gevochten?

  Pagina 19: Wat is de reden dat het wonen in een 
vuurtoren in oorlogstijd ineens belangrijk is?

  Pagina 32: Petra vindt in de kelder een trouwfoto 
van haar ouders die daar verstopt lijkt. Ze vertelt 
hier niets over aan haar ouders en zus omdat een 
paar dingen haar vreemd lijken. Kun je je voorstel-
len dat Petra niets vertelt? Wat zou jij in de gege-
ven situatie doen?

  Pagina 44: ‘Ik had toen al kunnen weten dat er iets 
mis zou gaan.’ Wat doet een dergelijke zin met de 
lezer/luisteraar?

  Pagina 102-103: Wat doet een oorlog met mensen 
die eerst vrienden zijn? Wat doet boosheid, 
onzekerheid en angst met mensen? Wat betekent 
dat voor vriendschappen?

  Pagina 109: Petra vergelijkt de oorlog met een 
zeemonster. ‘Deze oorlog… dan wurgt hij ons in 
stilte.’ Wat vind je van deze vergelijking? 

  Pagina 143: ‘Nou, dat is wat oorlog doet: die maakt 
alles zo anders, zo extreem dat je vergeet hoe het 
leven vroeger was.’ Kun je je hierbij een voorstel-
ling maken? Ken je voorbeelden uit je eigen 
omgeving?

  Pagina 153: Hier wordt het verschil uitgelegd 
tussen een interneringskamp en een gevangenis. 
Kun je voorbeelden geven van mensen die in een 
interneringskamp verblijven of in een gevangenis? 

  Pagina 177: Magda schrijft in haar afscheidsbrief 
naar Petra: ‘Peet weet je nog, toen ik niet meer 
naar school wilde en zei dat de geschiedenis zich 
overal om ons heen afspeelde? Dit is mijn kans om 
er deel van uit te maken.’ Wat bedoelt Magda 
hier?

  Pagina 227: ‘Helden? dacht ik, en voelde….Peet.  
Je moet gewoon moedig en sterk zijn.’ 
Het geheim dat Petra hier bewaart, is wel ontstel-
lend groot. Wat vind je ervan? Wat zou jij in haar 
situatie doen?

  Pagina 267: Petra heeft zich nooit afgevraagd 
waarom zij maar met zijn vieren waren. Kun je je 
voorstellen dat het voor haar vanzelfsprekend is? 

  Pagina 273: Petra komt erachter dat haar naam 
rots betekent, steen. Past deze naam bij haar 
persoonlijkheid en haar leven in oorlogstijd? Neem 
ook het motto erbij dat voorin het boek David 
Copperfield te vinden is, van Charles Dickens.  
‘Want ons levenspad … is nu ruw en rotsachtig, 
en het is aan ons het te effenen. 
We moeten ons een weg banen, 
we moeten moedig zijn.’

  Pagina 324: Petra tekent de thuiskomst van haar 
moeder. Tekent zij de werkelijkheid of de werkelijk-
heid die ze graag wil, haar fantasie? Wat denk je?

  Spokige Joe blijkt de grootvader van Magda en 
Petra te zijn. Wat vind je van zijn rol in het verhaal? 
Had hij zich eerder bekend kunnen maken? 

  Pagina 325: Wat zou voor Petra het mooiste 
wonder zijn?

  Het boek heeft een proloog en een epiloog. Wat is 
de functie hiervan?

https://youtu.be/KQBh0ay6I5I
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6 Historische feiten

Ons kasteel aan zee is een fictief verhaal, 
maar er komen meerdere historische feiten 
in voor. Vraag geïnteresseerde leerlingen 
informatie op te zoeken over de volgende 
historische feiten over WOII in Engeland:
  Kinderevacuaties
  De Admiraliteit
  Tussen 26 mei en 4 juni 1940 werden 

meer dan 300.000 geallieerde soldaten 
vanaf de stranden en haven van Duinker-
ken geëvacueerd. Honderden Britse 
vissersschepen, reddingsboten en ple-
ziervaartuigen assisteerden daarbij.

De leerlingen delen de informatie met hun 
klasgenoten. 
  Draagt deze informatie bij tot begrip van 

de gebeurtenissen in het verhaal?

7 Meer informatie

Kijk voor meer boeken over de Tweede 
Wereldoorlog op www.jeugdbibliotheek.nl 
en www.canonvannederland.nl (venster 
Tweede Wereldoorlog). 

5 Legende van de Dochters van Steen

De legende is een belangrijk onderdeel van 
het boek. Bij de introductie van het verhaal 
staat de volgende zin: ‘In het duister van de 
oorlog vindt Petra een lichtpuntje in de 
oude legende van de Dochters van Steen.’ 
  Kan die legende haar helpen om haar 

familie bij elkaar te houden?’ 
  Heeft de legende Petra geholpen? 

De leerlingen beargumenteren dit schrifte-
lijk met voorbeelden uit het verhaal.
Vraag de leerlingen daarnaast na te denken 
over de titel van het boek. 
  Past de titel bij het verhaal? Of zou de 

titel ook anders kunnen zijn? Wat voor 
titel zou dat kunnen zijn?

4 Vreemdelingenhaat

In WOII werden alle vreemdelingen in 
Engeland gewantrouwd en ingedeeld in 
categorieën (p. 93). Vraag leerlingen na te 
denken over hoe dat nu in Nederland is. Is 
dat te vergelijken met hoe wij nu in Neder-
land met immigranten omgaan?
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1-2 (NL) 
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2-3 (B)
Trefwoorden 
durven 
luisteren 
dapper 
gevaar 
nieuwsgierig 
ondernemen 

Lessuggesties Stichting Lezen Misschien

Drie aapjes blijven even alleen achter in de boom. Net voor 
hun mama weggaat waarschuwt ze hen in alle geval NIET 
naar de mangoboom te gaan, want daar zitten tijgers.  
De aapjes besluiten dat ze best wel even kunnen gaan 
kijken naar de mango’s en wanneer ze geen tijgers zien 
kunnen ze best wel even net die ene mango gaan opeten… 
Zo gaan de aapjes telkens een stapje verder tot ze net dat 
stapje te ver zetten… 

1 Inleiding

Mama aap roept haar kinderen op in ieder 
geval niet naar de mangoboom te gaan. 
Een kanjer van een opener, want uiteraard 
hebben de kleine aapjes net enorme trek in 
mango en gaan ze toch maar even snel op 
verkenning… De aandachtige lezer ziet de 
tijgers gluren vanachter het struikgewas 
terwijl de aapjes steeds verder afdalen om 
van de mango’s te smullen. Ze ontsnappen 
ternauwernood aan de klauwen van de 

tijgers en wanneer mama aap haar kleintjes 
op de tak ziet zitten waar ze hen heeft 
achtergelaten haalt ze opgelucht adem, 
want er zitten overal tijgers in het bos. Zo 
kunnen ze nergens heen, besluit mama, 
zelfs niet naar de bananen. Bananen? Daar 
hebben de kleine aapjes wel zin in! En zo 
eindigt het boek met alweer een groot  
misschien… 

Misschien
tekst en illustraties:  
Chris Haughton
Gottmer 2021 – € 14,99 - ISBN 9789025774189

TOP
BOEK
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2 Introductie van het boek

Neem het boek erbij en bespreek het 
omslag. 
  Wie of wat zie je op de tekening? 
  Wat doen de aapjes? Doe hun houding 

na en lees de titel voor: misschien…
  Laat de kinderen voorspellen: waarover 

zou dit verhaal kunnen gaan, denk je? 
  Wanneer kijk en doe je zo, zoals de 

aapjes? Doe dit hardop voor: Misschien…, 
doe ik het, of doe ik het niet? Ik twijfel 
hm, misschien wel, misschien niet…

4 Misschien…

Het boek opent met een citaat van Aristo-
teles: ‘Wat men moet leren doen, leert men 
door het te doen.’ Een mooie om met de 
kinderen te bespreken. 
   Hebben de aapjes hun lesje geleerd, op 

het einde?
  De aapjes besluiten om naar de mango’s 

te gaan kijken. Dat mag toch wel? 
   Wat vinden de kinderen hiervan? 
  Als mama zegt om niet naar de mango-

boom te gaan, mogen ze dan wel gaan 
kijken of is dat eigenlijk al een stapje te 
ver? 

  Zou een aap in zijn eentje dit gedaan 
hebben of zou die te hard getwijfeld 
hebben? 

  Hebben de aapjes elkaar misschien 
aangemoedigd telkens een stapje verder 
te gaan? 

   Durf je meer als je met twee of in een 
klein groepje bent? 

   De aapjes verleggen hun grenzen en 
dalen steeds verder naar beneden, tot op 
de begane grond. Wanneer en hoe 
hebben de kinderen hun grenzen verlegd? 

  Wanneer hebben zij voor het eerst iets 
gedaan dat ze wel mochten, maar nog 
niet konden of niet durfden? Leren 
fietsen of zwemmen, springen of duiken 
in het zwembad? 

   Hoe voelde dat? 
   Was dat spannend? 
  Hadden ze een overwinningsgevoel 

nadien? 
   Welke ‘eerste keer’ herinneren ze zich 

nog?

3 Voorlezen

Lees het verhaal een eerste keer voor, 
zonder onderbreking. Zorg dat de kinderen 
de illustraties goed kunnen zien, want het 
kleurgebruik, de handelingen en gezichts-
uitdrukkingen spelen een belangrijke rol in 
het verhaal. Projecteer het boek via het 
digibord of maak er vertelplaten van voor de 
kamishibai (vertelkastje). Laat na het voorle-
zen ruimte voor spontane reacties vanuit de 
kinderen. 
Lees het verhaal een tweede keer voor en 
zoom dan in op details. Stel gerichte kijk- en 
luistervragen. Kijk als opwarmer of afsluiter 
naar de trailer van het boek. 
www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=R_Wej09xnrM
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5 Woordenschat

Ga samen met de kinderen op zoek naar woorden die 
het gedrag van de aapjes het best omschrijven. Bouw 
zo samen een woordenwolk op. Gebruik synoniemen, 
afbeeldingen en beeld de woorden uit. 
   Zijn de aapjes dapper, stout, ondeugend? 

 Zijn ze nieuwsgierig of roekeloos? 
 Zijn ze ongehoorzaam? 
 Zijn ze braaf en flink? 
 Zijn ze gek? 
 Zijn ze ondernemend, dapper? 
 Welke woorden passen bij de moeder aap?  
Is zij bezorgd, zorgzaam, vol vertrouwen, …? 

6 Zo lenig als een aap, zo snel als een tijger…

Speel een loop- en tikspel (Tikkertje hoog): 
één kind is tikker (de tijger) en de andere 
kinderen zijn aapjes. De aapjes zijn veilig als 
ze ergens opklimmen, hoger dan de grond. 
Daar kunnen ze tien tellen veilig uitrusten 
en kan de tijger hen niet vangen. De aapjes 
die getikt worden moeten in het hol van de 
tijger plaatsnemen. Gebruik voor de man-
go’s een paar ballen. Als het kind dat 
aangetikt is een mango krijgt, is het weer vrij 
en kan het de mango proberen te geven 
aan een ander aapje dat aangetikt is. Heeft 
de tijger vijf aapjes gevangen? Dan wordt er 
een nieuwe tijger aangewezen en begint 
het spel opnieuw.

Kinderyoga.
   Sluipen als een tijger: Je zit op handen en 

knieën. Strek je rechterarm naar voren en 
spreid je vingers. Strek je linkerbeen naar 
achteren. Blijf even zo staan en wissel dan 
van arm en been.

   Lenig als een aapje:  Je staat rechtop, je 
voeten staan een beetje uit elkaar. Buig 
langzaam voorover. Slinger je armen 
heen en weer als een aap.

7 Heerlijke mango’s

Kennen de kinderen het sappige, zoete 
vruchtvlees van mango’s? Breng mango’s 
mee naar de klas en versnijdt deze in kleine 
partjes, of maak er een lekkere mango-egel 
van. Bekijk de video Mango snijden als een 
egel. www.youtube.com. 
Breng nog andere fruitsoorten mee naar de 
klas en maak samen met de kinderen een 
heerlijk verse fruitsla.

https://www.youtube.com/watch?v=XCBg0pQJB8M
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8 Er zat een aapje op een stokje

Nodig de kinderen uit het verhaal na te spelen op de 
verteltafel. Kopieer de aapjes uit het boek en plak ze op 
een stokje. Zoek grote en kleine takken en maak samen 
met de kinderen een bos. Kopieer ook de tijgers. Zorg 
voor verschillende soorten fruit (mango, bananen, 
vijgen, …) zodat de kinderen het verhaal kunnen 
uitbreiden en ook andere wendingen kunnen geven.
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9 Op de leestafel

Chris Haughton is ontwerper en kinderboe-
kenschrijver. Zijn eerste prentenboek Mama 
kwijt is vertaald in 27 talen en heeft prijzen 
gewonnen in zeven landen waaronder het 
Nederlandse Prentenboek van het Jaar. 
Stoute hond kwam uit in 2012 en won de 
Junior Magazine Picturebook of the year 
award. Zijn derde boek Ssst! We hebben 
een plan kwam uit in maart 2014 en viel ook 
al in de prijzen. www.chrishaughton.com

Breng de andere boeken van Chris Haugh-
ton mee naar de klas: Mama kwijt, Ssst! We 
hebben een plan, Komt goed, kleine krab, 
Stoute hond, Welterusten allemaal. Het zijn 
stuk voor stuk fantastische boeken. Verge-
lijk de boeken qua kleurgebruik: wat valt 
op?

Leg ook deze boeken in de boekenhoek of 
lees ze voor.
   Drie kleine aapjes, Quentin Blake & 

Emma Chichester Clark (Leopold, 2017)
   Het eiland achter de horizon,  

Pieter van Oudheusden &  
Benjamin Leroy (De Eenhoorn, 2012)

   Na-apers, Tjibbe Veldkamp &  
Kees De Boer (Lannoo, 2006)

   Allemaal apen, Owen Davey  
(Lannoo, 2015)

   Misschien, Ghislaine Roman &  
Tom Schamp (Mo’Media, 2004)

https://www.lezen.nl/nl
https://www.chrishaughton.com
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Groep 
3-8 (NL) 
Leerjaar 
1-6 (B)
Trefwoorden 
sprookjes 
verhalenbundel

Paul Biegels dochter selecteerde uit 175 nagelaten 
verhalen de dertig allermooiste. Dertig fantasievertellingen 
over een zoute goudvis, een bewoonbaar papieren paleis, 
wolkenkastelen, een hobbelpaard dat tot leven komt, 
nevelkinderen, vervloekte kabouters en zeeheksen. 
Betoverende avonturen, even toverachtig geïllustreerd 
door Charlotte Dematons.

1 Introductie van het boek

Lees de titel voor en laat het boek aan de leerlingen 
zien. Vertel dat het boek bestaat uit dertig sprookjes 
en verhalen die door Paul Biegel zijn geschreven. De 
tekeningen zijn gemaakt door Charlotte Dematons. 
Kennen de leerlingen andere boeken van Biegel  
en van Charlotte Dematons? Noteer de titels die 
genoemd worden. Laat de leerlingen die een boek 
noemen, vertellen wat ze ervan vonden. 
De verhalen uit deze bundel zijn geschikt voor alle 
sprookjesliefhebbers en fijn om voor te lezen van 
groep 3 tot en met groep 8. In deze lessuggesties ligt 
de nadruk op de jongste doelgroep van groep 3–6.  
Sommige activiteiten zijn geschikt voor de boeken-
kring.

Groot Biegel 
Sprookjes- 
boek  
tekst: Paul Biegel
illustraties: Charlotte Dematons
Gottmer 2021 – € 22,99 – ISBN 9789025774684

TOP
BOEK
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2 Een keuze uit de sprookjes

De zoute goudvis (p. 11-18)
De koningin huilt tranen met tuiten als de 
tuinman haar de dode goudvis laat zien, 
een vijver vol zoute tranen. Voor die vijver 
moet de jager op zoek naar een nieuwe 
goudvis, dat moet nu natuurlijk een zoutvis 
zijn. Na een gevaarlijke tocht slaagt de jager 
in zijn opdracht.

Paul Biegels werk kenmerkt zich door 
klankrijke taal vol woordvondsten. In dit 
sprookje heeft de jager een bijzondere 
vangst in zijn sleepnet: de volle-bolle-rol-
buikvis, de slippe-slakke-slierenslak, de 
kwaje-graaihaai, de kalme talmzalm en de 
fong-jong-bong-jongtong. Bespreek eerst 
met de leerlingen hoe Biegels woorden in 
elkaar steken. Laat de leerlingen een dier 
noemen en probeer er samen een Biegel-
dier van te maken. 

Een goudvis wordt een zoutvis, door één 
klank te veranderen, ontstaat er een nieuw 
woord: goud – zout – hout – hut – put – poot 
– etc. Maak samen de reeks af. Laat de 
leerlingen zelf ook een woordslang maken.

Het wolkenschip (p. 34-48) 
Madelief woont in haar eentje boven op de 
berg vlakbij de wolken. Ze droomt ervan om 
mee te varen in een wolkenschip. Op een 
dag ziet ze echt een wolkenschip en ze rent 
erachter aan.
Ondertussen snoepen de mannetjes van 
het wolkenschip van het lekkers uit haar 
mandje. Als tegenprestatie halen de man-
netjes in de herfst boodschappen voor de 
zieke Madelief en nemen ze haar in de lente 
mee op wolkenreis.

Er wordt heel wat afgezongen in het Groot 
Biegel Sprookjesboek. In dit verhaal komen 
drie grappige versjes voor. 
‘Lopen, lopen,
de weg is open,
de weg is plat,
behalve straks het kronkelpad.’

Draag zelf de versjes voor en leer de leerlin-
gen ze hardop voor te dragen. Besteed 
aandacht aan het ritme: tempo (vlug-lang-
zaam), de dynamiek (sterk-zwak) en de 
melodie (hoog-laag). Zijn er leerlingen die 
één van de versjes willen presenteren?
Er staan ook versjes in de verhalen getiteld 
‘De drie dwergen’, ‘De zeehaas’, ‘De nevel-
kindertjes’, ‘Hein de kikker’ en zelfs een 
canon in de ‘Zoute goudvis’.

Het mooiste huisje van de wereld (p. 70-74)
Een oude man en een oude vrouw moeten 
door geldgebrek steeds meer huisraad 
verkopen, de stoelen, de tafel, de poezen-
mand, het bed en tenslotte hun huis, tot ze 
ook de huur van hun hutje niet meer 
kunnen betalen. Dan knipt de oude vrouw 
een papieren huisje om in te wonen, dat 
wordt door de wind naar de paleistuin 
geblazen. De koning vindt het huisje prach-
tig en vraagt hen om voor altijd in het paleis 
te komen wonen.
Het oude vrouwtje is heel tevreden met 
haar huisje: ‘Meer hebben wij toch ook niet 
nodig’, zegt ze. ‘Dat zou alleen maar last 
betekenen.’
  Wat zou het vrouwtje daarmee bedoelen?
  Heb je veel spulletjes nodig om gelukkig 

te zijn?
  Heb jij spulletjes die je best zou kunnen 

missen?
  Ben jij het met het vrouwtje eens of niet? 

Kun je dat uitleggen? 
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‘Wat heb je aan een tafel, we kunnen net zo 
goed op het bed zitten, wat hebben we aan 
een poezenmand, de poes kan tussen ons 
in slapen. Fijn zo’n klein hutje, dat hoef ik 
minder te poetsen.’ De vrouw geeft aan 
iedere tegenvaller een zonnig draai.
  Wat vind je van de reacties van de 

vrouw?
  Hoe reageert haar man? (maar als het nu 

gaat regenen)
  Welke reactie zou jij kiezen? Kun je dat 

uitleggen?
  Bedenk samen vervelende gebeurtenissen 

(Oh mijn fietsband is lek…) en verzin een 
reactie voor de vrouw en vervolgens een 
reactie van de man.

Het jongetje dat wilde vliegen (p. 108-113)
Het jongetje Missekin roept altijd: ‘Ik wou 
dat ik kon vliegen!’ En dan niet als een 
vogel maar als een gewone jongen, met 
vleugels. Hij ontdekt dat vleugels het je ook 
heel lastig kunnen maken. 

Laat de leerlingen fantaseren over vliegen 
voordat het verhaal wordt voorgelezen.
  Wie zou ook wel willen vliegen?
  Wat lijkt je er zo fijn aan?
  Wat ging je dan doen?
  Waar zou je naar toe willen gaan?

En als je eenmaal vleugels hebt in plaats 
van armen. 
  Wat wordt er dan lastig?
  Wat kan je dan echt niet meer?
  Nu we erover nagedacht hebben, zou je 

dan toch nog vleugels willen?
  Hoe zou het aflopen met het jongetje uit 

dit sprookje? Lees het sprookje voor.

Joris en de draak (p. 125-129)
Joris krijgt een pijl-en-boog. Hij gaat ermee 
naar het park om een draak te schieten. 
‘Woont er dan een draak in het park?’ 
vraagt zijn moeder. Als er gebrul uit de 
bosjes klinkt, richt hij zijn pijl en schiet.  
Er springen vijf, zes, zeven jongens uit de 
struiken tevoorschijn die de boog uit zijn 

handen rukken. Gelukkig schiet een  
meneer te hulp. 

Vraag de leerlingen om goed te luisteren 
naar dit verhaal. Er staan allerlei aanwijzingen 
in over de draak: ‘een honderdduizend 
verre bek waar wel tien mensen in passen, 
een draak met achttienhonderd schubben 
en duizend poten, heel gevaarlijk met zeven 
koppen en veertien staarten.’ Laat de 
leerlingen op grote vellen papier hun draak 
met vetkrijt tekenen, schilderen mag ook, of 
op kleiner papier tekenen met potlood. Laat 
ze bij hun werk vertellen.

De ikken van Mark (p. 153-157)
Mark denkt dat de woorden die hij uit-
spreekt allemaal uit een kastje komen dat in 
zijn keel zit. Hij droomt er ’s nachts over en 
de dokter vertelt dat er een rond kastje in 
zijn keel zit met laatjes, laatjes en nog eens 
laatjes. Voor heel grote woorden en piep-
kleintjes. En sommige woorden zijn bijna op, 
Mark heeft nog maar tien ikken en als de 
dokter geen voorzichtig meer kan zeggen, 
is dat laatje leeg. Hij schrikt wakker uit de 
droom en pas als papa hem met een spiegel 
in zijn eigen keel laat kijken, gelooft Mark 
dat hij de woorden zelf maakt.
  Speel met de leerlingen het ‘geen ja en 

geen nee’-spelletje. Die woorden mogen 
niet gebruikt worden, het laatje met de ja 
en de nee is leeg. U stelt vragen aan een 
leerling, als er met ja of nee wordt geant-
woord is die leerling af. Wie wil?

  Laat de kinderen een ladekastje tekenen 
met grote en kleine laatjes en er woorden 
in schrijven die in de laatjes passen. Of 
met verzamellaatjes voor woorden die bij 
een bepaald onderwerp of een bepaalde 
persoon horen. 

2 Vervolg
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Pele-Beer (p. 178-183)
Pele-Beer is de lievelingsknuffel van een 
klein jongetje, hij gaat overal mee naar toe, 
ook als hij met papa en mama op vakantie 
gaat naar Ierland. Als ze terugvliegen naar 
huis ontdekt hij dat hij Pele-Beer bovenin 
de dubbeldekker-bus heeft laten liggen. 
Ierland is te ver weg om de beer op te gaan 
halen. Papa schrijft twee keer een brief in 
het Engels en op een dag wordt er een 
pakketje bezorgd en in een gouden doos zit 
Pele-Beer.

Bespreek de volgende vragen.
  Wie heeft er een lievelingsknuffel? Kun je 

die beschrijven?
  Ben je jouw knuffel wel eens kwijtgeraakt 

en wat deed je toen?
  Hoe voelde jij je toen?
  Is je knuffel gevonden? Hoe is dat gegaan?

Laat de kinderen een stripverhaal in drie of 
vier kaders tekenen over de vakantie van 
het jongetje en Pele-Beer. Bespreek van 
tevoren wat er in het stripverhaal te zien 
zou kunnen zijn. Laat leerlingen die dat 
willen, vertellen over hun strip. Scan de strip 
en laat hem groot op het digibord zien.

3 Op de leestafel

Verzamel zoveel mogelijk boeken van Paul Biegel  
en van Charlotte Dematons en richt er een leeshoek 
of leestafel mee in. Zie voor de boeken  
www.paulbiegel.com en www.charlottedematons.nl.

Maak eventueel ook een leestafel met (moderne) 
sprookjesboeken van verschillende auteurs, zoals 
Janneke Schotveld en Thé Tjong-Khing.

Presenteer de boeken zoveel mogelijk frontaal.  
Geef de leerlingen om beurten de tijd om lekker in 
de boeken te neuzen en erin te lezen. Is er een boek 
bij dat ze willen lezen of beter bekijken? Geef ze  
daar de gelegenheid voor.

4 Meer informatie

Leonie Biegel, Pauls dochter die de dertig 
verhalen selecteerde, had hierover een 
gesprek met Frits Spits in het radioprogramma 
De Taalstaat. www.nporadio1.nl

Leonie Biegel was ook te gast in de Paul 
Biegel-special van De Grote Vriendelijke 
Podcast. www.degrotevriendelijkepodcast.nl

Veel interessante informatie is te vinden op 
de Paul Biegel-site. www.paulbiegel.com
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De nacht  
van Ronke
tekst: Jef Aerts
illustraties: Marit Törnqvist
Querido 2021 – € 15,99 – ISBN 9789045125251

Ronke gaat op sterrenkamp, terwijl ze liever op atletiekkamp zou willen 
gaan. Ronke houdt van hardlopen en hoewel ze blind is, zou ze heel graag 
eens heel erg hard en vrij willen rennen. Nouri, haar buddy op 
sterrenkamp, daagt haar uit op de heide te gaan hardlopen. En Ronke 
daagt Nouri op haar beurt uit contact op te nemen met zijn grootvader, 
die ongeneeslijk ziek is en zijn kleinzoon graag wil ontmoeten.

Groep 
6-7 (NL)
Leerjaar 
4-5 (B)
Trefwoorden 
vriendschap 
familie 
blind zijn 
verbeelding 
avontuur

1 Inleiding

Het verhaal is geschreven vanuit Ronke. Ze 
houdt van hardlopen, maar na een botsing 
met een kleuter op het strand rent Ronke 
enkel nog in haar hoofd. Ze rent ter plaatse 
terwijl ze in haar hoofd over het strand rent 
en de zilte lucht proeft en voelt, de meeuwen 
hoort. Op een sterrenkamp leert ze Nouri 
kennen. Hij is tijdens het kamp haar buddy. 
Ronke leert Nouri steeds beter kennen en 
vertrouwen, en zo ontstaat er een vriend-
schap.
Het verhaal krijgt een plotse wending en 
wordt spannend wanneer Nouri Ronke 
meeneemt naar de heide, om er te gaan 
hardlopen. Nouri daagt Ronke uit haar 
grenzen te verleggen. Wat hij haar niet 
vertelt is dat hij stiekem heeft afgesproken 

met Stardust, een virtuele vriend met wie hij 
gamet en aan wie hij veel toevertrouwt. 

De lezer stapt mee in Ronkes schoenen (en 
hoofd). Ronke is blind en dus afhankelijk 
van al haar andere zintuigen. Wat ze ruikt, 
hoort en voelt wordt soms haast poëtisch 
beschreven. Ze beschikt zelfs over een extra 
zintuig: haar fantasie. Ze noemt die haar  
‘zoveelste zintuig, net als je oren, je neus of 
de smaakpapillen in je mond’ (p. 53); 
‘verzinnen is zoiets als aanraken, horen of 
zien, maar dan in je hoofd.’ (p. 101). Op het 
einde bevestigt Nouri dit door te stellen dat: 
‘Als fantasie je zoveelste zintuig is, dan is 
vriendschap je zoveelste zintuig plus één.’ 
(p. 165). 

TOPBOEK



2 Lessuggesties Stichting Lezen De nacht van Ronke

3 Zintuigen

Omdat Ronke één zintuig niet kan gebrui-
ken staan haar andere zintuigen op scherp. 
Ze omschrijft de mensen uit haar omgeving, 
de plaatsen waar ze komt aan de hand van 
wat ze voelt, van geuren en geluiden. Laat 
de leerlingen op zoek gaan naar voorbeelden 
in het boek.
  Op pagina 8 omschrijft Ronke Malika als: 

‘ze rook naar iets waarvan ik nog niet kon 
thuisbrengen wat het precies was, een 
deodorant met citrusgeur misschien.’  
En op pagina 16 omschrijft ze Nouri als: 
‘Hij rook naar drop en zeep tegelijk.’

  Op pagina 11 beschrijft Ronke de geur 
van het observatorium: ‘Het rook er een 
tikje schimmelig en zoet tegelijk, als een 
overrijpe perzik.’

  Op pagina 11 beschrijft ze ook geluiden 
ver en dichtbij: ‘Aan de andere kant van 
het gebouw hoorde ik de jongens 
schreeuwen.’ ‘Hoog in het plafond ruiste 
een ventilatiekoker.’ En op pagina 19: 
‘Verderop aan de bosrand riep een uil, en 
als je heel goed luisterde kon je een muis 
horen ritselen in het gras.’

  Op pagina 11 beschrijft ze ook hoe ze op 

de tast haar weg vindt, ‘Ik hield mijn 
sportschoenen in de ene hand terwijl ik 
de andere over het korrelige pleisterwerk 
van de wanden liet glijden.’

  Op pagina 62 en 63 betast Ronke het 
gezicht van Nouri: ‘Ik wil de vorm van je 
gezicht voelen.’ En hij bevoelt Ronkes 
arm: ‘Zijn vingers gleden onbeholpen van 
mijn schouder naar mijn elleboog.’

Speel een spel met geuren: breng verschil-
lende sterk geurende dingen mee in potjes, 
laat de leerlingen geblinddoekt ruiken en 
vraag hen dan te beschrijven wat ze ruiken. 
Kies voor sterke geuren als koffie, gember, 
kaneel, douchezeep, etc. Of speel een spel 
met voelen. Breng hiervoor allerlei voorwer-
pen mee en stop deze in voelzakjes  
(knikker, tennisbal, legoblokje, kledingsstuk, 
etc.). Laat de kinderen voelen en raden wat 
er in de zakjes zit.

Laat de leerlingen met gesloten ogen  
gedurende één minuut luisteren naar alle 
geluiden die hen omringen: wat horen ze 
dichtbij? Wat horen ze in de verte?  

2 Introductie van het boek

Bekijk het boekomslag. 
  Wat zie je? 
  Wie zie je? 
  Waar zijn deze twee kinderen? 
  Wat doen ze? 
  Welk tijdstip is het, ongeveer? 
  Waaruit kan je dat afleiden? 
  Wat is de titel? 
  Wie van deze twee figuurtjes is Ronke, denk je? 
  Waarover zou dit verhaal gaan, denk je?
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4 De kracht van verbeelding

Wat Ronke doet (in haar hoofd dezelfde 
route afleggen waardoor ze zichzelf stap na 
stap haar verbeelding in rent), doet sterk 
denken aan de songlines of dreaming tracks 
van de Aboriginals in Australië. Vertel hoe 
Aboriginals al eeuwen hun weg vinden 
dwars door Australië door verhalen en 
liedjes in de juiste volgorde te vertellen en 
zingen. 

Nodig de leerlingen uit om in hun verbeel-
ding ergens naar toe te gaan (lopen, wan-
delen, fietsen, etc.). Vraag de leerlingen hun 
ogen te sluiten en begeleidt hen eventueel 
door vragen te stellen die al hun zintuigen 
prikkelen. 

  Wat zie je? 
  Waar ben je? 
  Wat voel je? 
  Wat ruik je? 
  Wat hoor je? 
  Is het warm of koud? 
  Is het droog of nat? 
  Gaat het rechtdoor of omhoog  

en omlaag? 

Misschien wil één van de leerlingen wel 
hardop vertellen waar de reis in haar of zijn 
verbeelding heen ging en kunnen de 
andere leerlingen proberen zich dit ook te 
verbeelden. Of laat de reis in hun verbeel-
ding tekenen of schilderen. 

Speel een associatiespel, dat je op gang trekt met dit 
gedicht van Bas Rompa. Schrijf de eerste zin van het 
gedicht op het bord: ‘Soms hebben geuren kleuren.’
  Laat de leerlingen geuren opsommen en schrijf 

deze onder elkaar op het bord.
  Laat de leerlingen kleuren opsommen en schrijf 

deze naast de geuren onder elkaar op het bord.
  Zijn er bepaalde geuren waarbij je aan een kleur 

denkt of zijn er bepaalde kleuren die je doen 
denken aan een geur?  
Bespreek en trek eventueel lijnen van de kleuren 
naar de geuren.

  Lees het gedicht Gekleurde geuren helemaal voor. 

Gekleurde geuren
Soms hebben geuren kleuren.
Neem bijvoorbeeld mij nou:
Na een bad ruik ik lichtblauw.

Roze geurt mijn tante,
rood ruik ik als zij mij zoent.
Groen hangt om geraniums,
oranje om een gepoetste schoen.

Paars snoof ik eens op
toen ik naast een opa stond.
Wie een toverbal eet ademt
gekleurde wolkjes in het rond.

Uit een doos kleurpotloden
komen ongelogen
honderd kleine regenbogen.

Bas Rompa 
Uit: Lees maar lang en wees gelukkig  
(Stichting Plint, 2013)

  Wat ruik jij als je denkt aan blauw? Vul aan:  
‘Blauw geurt naar …’ Is dat voor iedereen zo?

3 Vervolg
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6 Astronomie

Plan een project in rond het thema ruimte.
Ronke houdt een uiteenzetting over de 
beroemde blinde sterrenkundige Kent 
Cullers die voor NASA werkte. Hij ontwik-
kelde computeralgoritmen om signalen  van 
verre aardachtige planeten op te sporen en 
op te vangen. Ga samen met de leerlingen 
op zoek naar informatie over Kent Cullers 
en zijn werk, zowel in het boek als op het 
internet.

Ronke heeft op haar kamer een sterrenhemel 
gemaakt van smarties, zodat ze die kan 
voelen (en af en toe een ster opeten). ‘Alle 
sterrenbeelden zaten opgeslagen in de 
toppen van mijn vingers’ (p. 18). Neem 

voldoende smarties mee naar school  
en vraag de kinderen om net als Ronke 
sterrenbeelden van smarties te maken. 

Probeer de spelen uit die de kinderen op 
het sterrenkamp spelen, zoals vb. het 
sterrenjagen (p. 7). Of bedenk andere 
activiteiten rond de ruimte, sterren en 
planeten. 
www.unicornsandfairytales.be

5 Grenzen verleggen

Nouri zegt: ‘Als je denkt dat je iets niet kan, moet je 
het zéker proberen. Zelfs een zwaluw moet eerst 
leren vallen voor hij kan vliegen.’ (p. 56) Hou hierover 
een gesprek. 
  Welke ‘eerste keer’ herinner jij je nog? (leren 

fietsen, zwemmen, rolschaatsen, over een beek 
springen, etc.) 

  Kun je de gevoelens die hier bij hoorden nog 
oproepen? 

  Was je bang of vol vertrouwen? 
  Lukte het meteen de eerste keer of met vallen  

en opstaan? 
  Deed je het alleen of werd je aangemoedigd? 
  Voelde je je (zelf)vertrouwen groeien?

Ook Ronke overwint haar angst en verlegt haar 
grenzen. Wanneer ze over de startbaan rent, denkt 
ze: ‘Rennen is een soort van vliegen. Rennen is 
vliegen voor mensen. Maar dan met je voeten op de 
grond.’ (p. 95) 

  Wat vind je van deze uitspraak? 
Omdat Ronke blind is moet ze op haar buddy  
vertrouwen: ‘Ik moest nu volledig op Nouri  
vertrouwen.’ (p. 59)
Laat de leerlingen in de huid van de personages 
kruipen met een inleefspel. Maak tweetallen: één is 
Ronke, als blinde (geblinddoekt) en één is Nouri, als 
begeleider. Laat hen in de gymzaal of op de speel-
plaats een hindernissenparcours afleggen. Keer de 
rollen ook om en wissel ervaringen uit. 
  Wat ging goed, wat was moeilijk? 

www.unicornsandfairytales.be/
activiteiten-ruimte-sterren-planeten-
kinderen
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8 Meer informatie

In De klank van kleuren: een reis van de 
verbeelding (Eduforce, 2013) van Jimmy 
Liao daalt een meisje dat langzaam blind 
wordt, af in de metro. Ze neemt trein na 
trein. Zo maakt ze een ondergrondse reis, 
en in haar verbeelding doet ze dingen die 
alleen zij beleeft. 

Kijk voor meer ideeën rond het gedicht van 
Bas Rompa en andere gedichten in Weten 
waar de woorden zijn; Methodiek creatief 
schrijven (Saam, 2013) van Mariet Lems.

Boeken- en websitetips over de ruimte, 
sterren en planeten. 
  Het grote boek van de ruimte met 

professor Astrokat, Dominic Walliman & 
Ben Newman (Lannoo 2014)

  Professor Astrokat en het zonnestelsel, 
Dominic Walliman, Hanna Milner & Ben 
Newman (De Eenhoorn, 2018)

  De ontdekking van de planeten, Govert 
Schilling & Ester van Gameren (Moon, 
2011)

  Sterren kijken voor beginners, Michael 
Driscoll & Meredith Hamilton (Kok, 2016)

  Hoe is het in de ruimte?, Katie Daynes & 
Christine Pym (Usborne, 2018)

  Op reis door ruimte en tijd, Govert 
Schilling (Luitingh-Sijthoff, 2019)

  Geheimen van het heelal, Mack van 
Gageldonk (Clavis, 2020)

  Waait het in de ruimte? 50 vragen van 
kinderen over de ruimte, Govert Schilling 
(Gottmer, 2013)

  Sterren, een familiegids voor de nachte-
lijke hemel, Adam Ford (Christofoor, 
2016)

  www.sterrenkids.nl en  
www.esa.int/kids/nl/leren

7 Op de leestafel

Jef Aerts (Leuven, 26 mei 1972) is schrijver van 
kinder- en jeugdboeken, romans, gedichten en 
toneel. Hij vertelt tijdloze verhalen, die tegelijk 
spannend en poëtisch zijn. Nadat hij vier romans,  
een dichtbundel en enkele theaterteksten voor 
volwassenen publiceerde, begon Aerts te schrijven 
voor kinderen en jongeren. Zijn boeken werden in 
Vlaanderen onder meer bekroond met de Boeken- 
leeuw, de prijs voor het beste kinder- en jeugdboek. 
In Nederland kreeg hij in 2014 tweemaal een Zilveren 
Griffel. 

De kinderboeken van Jef Aerts worden vertaald in  
15 talen, waaronder Engels, Duits, Japans, Zweeds, 
Chinees, Russisch en Perzisch.
www.jefaerts.com 

  Groter dan een droom (Querido, 2013)
  Paard met laarzen (Querido, 2015)
  Kersenhemel (Querido, 2017)
  De blauwe vleugels (Querido, 2018) 
  Zing zing zing de wereld rond (Querido, 2020)
  Elke dag iemand anders (Querido, 2020)
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1 Inleiding

Edward van de Vendel is een gelauwerd 
schrijver. Hij heeft tal van prachtige  
kinderboeken geschreven: (prenten)
boeken, gedichtenbundels, informatieve 
boeken en graphic novels. Verder heeft 
Edward veel kinderboeken vertaald, bij-
voorbeeld de immens populaire serie  
De waanzinnige boomhut. Een compleet 
overzicht van zijn werk staat op zijn  
www.edwardvandevendel.wixsite.com. 
Het bamboemeisje baseerde Edward van 
de Vendel op het verhaal van de bamboe-
snijder, een Japanse vertelling uit de 10de 

eeuw. Voor dit boek werkte Edward van de 
Vendel samen met Mattias De Leeuw, een 
Belgische illustrator. Edward en Mattias 
werkten al eerder samen met de boeken 
Dertien rennende hertjes, Het telboek van 
Prins Hayo de Gelukkige en Mijn fijne 
geluidenboekje. Meer informatie over 
Mattias De Leeuw staat op  
www.mattiasdeleeuw.com. Mattias De 
Leeuw liet zich voor Het bamboemeisje 
inspireren door oude Japanse prenten en 
kalligrafie.

Groep 
7-8 (NL)
Leerjaar 
5-6 (B)
Trefwoorden 
liefde 
Japans sprookje

Op een dag vindt een oude bamboesnijder tussen de bamboe een klein 
meisje. Hij en zijn vrouw kunnen hun geluk niet op. Ze zorgen voor haar 
alsof ze hun eigen kind is. Jie groeit op tot een mooie jonge vrouw. Van 
heinde en ver komen mannen om haar hand vragen. Maar Jie wil haar 
ouders niet in de steek laten. Voor iedere man die om haar hand komt 
vragen bedenkt ze daarom een opdracht die onmogelijk te volbrengen is. 
Tot er een jongen komt op wie Jie verliefd wordt. Hoe kan ze nu kiezen 
tussen hem en haar ouders? En wat moet ze doen als ook hij zijn 
onmogelijke taak niet volbrengt?

Het 
bamboemeisje
tekst: Edward van de Vendel
illustraties: Mattias De Leeuw 
Querido 2021 – € 22,50 – ISBN 9789021414836

TOP
BOEK
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3 Praten over het verhaal

Praat met de leerlingen over het verhaal 
aan de hand van vragen en filosofische 
stellingen.
Schrijf deze vragen en stellingen bijvoor-
beeld op papiertjes en stop ze in een glazen 
pot, een soort van kletspot. Leerlingen 
pakken er individueel of per groep een 
vraag uit en gaan hierover met elkaar of 
klassikaal in gesprek.
Vragen en stellingen:
  De mannen in het dorp Oi noemen Jie 

Nayotake no Kaguya-hime (p. 46). Weet 
je wat dit betekent? Wat is de reden dat 
ze haar zo noemen?

  Het groene meisje op de maan, wie is zij 
en wat voor rol speelt zij in het verhaal? 
Wat denk jij?

De bamboesnijder en de jurkenmaakster 
worden de ouders van Jie, het meisje dat ze 
vinden in het bamboe. ‘We hebben haar 
ontvangen,’ zei de jurkenmaakster. ‘Ze is 
ons toevertrouwd,’ zei de bamboesnijder  
(p. 40). En de jurkenmaakster zegt ook:  
‘Ze is ons uitgeleend.’ (p. 129) 
  Kun je je voorstellen dat de nieuwe 

ouders van Jie woorden als ontvangen, 
toevertrouwen en uitlenen gebruiken? 

  Zijn kinderen het ‘eigendom’ van ouders/
pleegouders/adoptieouders? Wat vind 
jij?

  Welke uitspraak vind jij van toepassing op 
een ouder-kindrelatie? 

Het verhaal gaat over meerdere liefdes.
  Welke liefdes precies?
  Wat is de rol van de zwaluwen in het 

verhaal? (p. 104 e.v.)
  Wat vind je van de tekeningen bij het 

verhaal? Met wat voor materiaal zijn ze 
gemaakt, denk je? Waar doen ze je aan 
denken?

  Wat is de reden dat Nayotake no 
Kaguya-hime niet mag/kan trouwen?  
(p. 100)

Lees pagina 102 nog een keer. ‘Nayotake no 
Kaguya-hime zuchtte, het was een zucht 
van een kwartier.’ Dat is een héél lange 
zucht… 
  Wat is de reden van deze lange zucht?

Nayotake no Kaguya-hime zegt op pagina 
175 dat ze niet van deze wereld is. 
  Van welke wereld is ze dan? 

‘De oude jurkenmaakster en de oude 
bamboesnijder werden almaar ouder. Maar 
ze deden of de tijd van glas was.’ (p. 195) 
  Wat betekent dat? 
  Is er een ‘tijd’ die jij zou willen  

vasthouden? 

2 Voorlezen

Het bamboemeisje is een betoverende vertelling 
over liefde. Tekst en illustraties zijn een prachtig 
geheel. Het boek leent zich voor voorlezen én zelf 
lezen vanwege de prachtige illustraties die het 
verhaal aanvullen. Zelf lezen door leerlingen vergt 
taalgevoel vanwege het poëtische taalgebruik.

Lees het boek eerst zelf. Dat geeft voorkennis, 
bijvoorbeeld over de rol van het meisje op de maan. 
En oefen met de naam van Jie: Nayotake no 
Kaguya-hime. Lees het boek daarna voor. Lees 
eventueel voor aan een klein groepje leerlingen, 
zodat zij tijdens het voorlezen mee kunnen kijken 
naar de prachtige illustraties.
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5 Bamboe

Bamboe speelt een belangrijke rol 
in het verhaal. De meisjes Jie en 
Juu worden in het bamboe gevon-
den. Bamboe is een snel groeiend 
gras. 
  Wat weten de leerlingen van dit 

gras? 
  Heeft het betekenis in het 

verhaal dat ze in het bamboe 
worden gevonden? Staat het 
symbool voor groei of voor iets 
anders?

  Bamboe speelt een belangrijke 
rol in de Japanse samenleving. 
Kun je achterhalen op welke 
manier?

  Wat wordt allemaal van bamboe 
gemaakt? 

Vraag leerlingen van huis een 
voorwerp mee te brengen dat van 
bamboe is gemaakt. Denk hierbij 
aan: eten, kleding, servies, meubels, 
etc.
Of de plant zelf. Misschien groeit 
het in de tuin of in de buurt. De 
leerlingen vertellen over het 
voorwerp dat ze hebben meege-
bracht.
Via Schooltv is een aflevering van 
Het Klokhuis terug te zien die 
over bamboe gaat. Toon deze via 
het digibord. 

4 Kalligrafie

Mattias De Leeuw liet zich voor de prenten 
in dit boek inspireren door Japanse prenten 
en kalligrafie. Kalligrafie is tekenend schrijven 
en schrijvend tekenen.  Zijn de leerlingen 
bekend met kalligrafie? Besteed een les aan 
kalligraferen. Dat kan bijvoorbeeld met was-

knijpers en ecoline. Inspiratie is te halen uit 
de volgende online lessen:
  www.jufnaomi.nl
  www.cecieldebie.nl  
  www.home.kpn.nl

Nayotake no Kaguya-hime geeft ‘Mijn 
keizer-zonder-naam’ uiteindelijk toch een 
opdracht (p. 211). Hij moet een flesje eeuwig-
heidselixer vinden.
  Wat is een eeuwigheidselixer? 
  Zou jij dit elixer willen gebruiken? 
  Voor jezelf of voor iemand anders? 

‘Er is een liefde die veel groter is dan alles. 
Groter dan waar jij en ik van zijn gemaakt. 
Groter dan wat we gewend zijn,’ zegt 
Nayotake no Kaguya-hime op pagina 236.

  Wat bedoelt ze hiermee denk jij?
  Wat betekent het Japanse woord Jiyu? 

(p. 253)
  Wat betekent het voor Jie en Juu? 

Jie en Juu worden in het bamboe gevonden. 
  Ken jij andere verhalen waarbij ook  

een kindje in het bamboe/riet wordt 
gevonden?

3 Vervolg
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