
Beste leesconsulent,

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

Gi-ga-groen!

De Kinderboekenweek 2022 heeft als thema Gi-ga-groen. We gaan eropuit, lekker de natuur in én lekker lezen! De natuur is overal 

om ons heen en buiten is er van alles te ontdekken en te doen. Net zoals in boeken. Er zijn boeken die kinderen helpen een echte 

natuurheld te worden, boeken over planten en dieren én boeken met prachtige en spannende avonturen in de natuur.

De Griffeljury heeft 25 boeken bekroond en de Penseeljury bekroonde 20 boeken. Er zijn voor het eerst Bronzen Griffels 

en Penselen uitgereikt. Deze vervangen de Vlag en Wimpels. Kinderboekenauteur Janneke Schotveld schrijft dit jaar het 

kinderboekenlied. Op 4 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 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 de natuur. 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 
5 t/m 16 oktober 2022

Instructie voor leesconsulenten

https://www.hebban.nl/kinderboekenweek


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 lessuggesties 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 Griffel gewonnen hebben 

of bijzonder zijn. Deze lessuggesties komen in september 2022 

beschikbaar op lezeninhetpo.nl.

Nog meer lessuggesties
We verzamelden een aantal lessuggesties van bekroonde 

boeken van verschillende sites zoals Leesplan.nl en 

woutertjepieterseprijs.nl. Het lespakket van CPNB bevat 

20 lessuggesties bij de kerntitels. Via Kinderboekenwinkel De 

Boekenberg is in augustus een lesbrief  met 14 uitgewerkte titels 

beschikbaar. Ook op de sites van uitgeverijen staan lessuggesties 

bij boeken uit hun fonds. Ontdek bijvoorbeeld de sites van 

Lemniscaat en Querido. 

Lessuggesties bekroonde boeken en themaboeken

Terra Ultima (Deleo/Stern)

Viruswereld (ter Horst)

De meisjes (Schaap)

Wonderbos (Schutten)

Palmen op de Noordpool (ter Horst)

Mee met de dierenambulance (Dumon Tak)

Laat een boodschap achter in het zand (Dumon Tak)

De ontdekkingsreiziger (Rundell)

De moestuin van Heer Hermelijn (van Os)

Noord (ten Berge/Goosens)

De boom met het oor (Schaap)

Waar is grote broer? (Faas)

Eiland (Janssen)

Het schitterende samenboek (Zommer)

 

Leesconsulent in de klas
• 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.

• Introduceer de bekroonde boeken of themaboeken bij 

Gi-Ga-Groen met de coverquiz uit het Werkvormenboek 

Leesbevordering van Tanja de Jonge.

• Zet gedichten in de schijnwerper en lees gedichten voor. Zoek 

in dichtbundels naar natuur- of dierengedichten bijvoorbeeld 

in Ik wou dat ik een vogel was, Een wonderprachtig dier, Een 

stukje van de regenboog, Laat een boodschap achter in het 

zand, Een krekel in min slaapzak. Speel met de gedichten 

op de manier van Raadgedicht.nl of knip een gedicht in 

stroken en laat leerlingen er een eigen gedicht van maken. 

In het Handboek Open Boek (Jos Walta) vind je verschillende 

werkvormen met gedichten.

Kinderboekenweek 
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https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/lezen.html
https://www.lezeninhetpo.nl/kinderboeken-leren-kennen/?id=211
https://www.hebban.nl/kinderboekenweek/thematitels
https://www.boekenberg.nl/
https://lemniscaat.nl/en-verder/onderwijs/
https://naarschoolmetquerido.nl/lessuggesties/
https://woutertjepieterseprijs.nl/lessuggesties/terra-ultima-lessuggesties-2022/
https://woutertjepieterseprijs.nl/lessuggesties/viruswereld-lessuggesties-2022/
https://woutertjepieterseprijs.nl/lessuggesties/de-meisjes-lessuggesties-2022/
https://www.leesplan.nl/sites/default/files/Lessuggesties/Lessuggesties-2021-Wonderbos-DEF.pdf
https://marcterhorst.nl/wp-content/uploads/Lesbrief-Boekenberg-bij-Palmen-op-de-Noordpool.pdf
https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/180705%20Lessuggesties.pdf
https://naarschoolmetquerido.nl/wp-content/uploads/2019/09/laatboodschap.pdf
https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/De%20Ontdekkingsreiziger%20digitaal.pdf
http://www.hooglandvanklaveren.nl/sites/default/files/de_moestuin_van_heer_hermelijn_lesbrief.pdf
https://lemniscaat.nl/files/ls9789047712039.pdf
https://www.leesplan.nl/sites/default/files/Lessuggesties%202019%20DEF.pdf
https://lemniscaat.nl/files/ls9789047712176.pdf
https://lemniscaat.nl/boeken/eiland-3/
https://lemniscaat.nl/files/ls9789047713456.pdf
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/lezen.html
https://www.tanjadejonge.nl/tanja_de_jonge/downloads/coverquiz.pdf


• Het thema van de Kinderboekenweek biedt kansen om 

leerlingen kennis te laten maken met kijkboeken en 

informatieve boeken over de natuur. Bijvoorbeeld met de 

boeken van Yuval Zommer zoals Het schitterende samen 

boek. Laat leerlingen een top 10 van Wist-je-dat-weetjes 

samenstellen of laat ze zelf een quiz maken met Waar en Niet 

waar-stellingen. Meer werkvormen met informatieve boeken 

vind je in het Handboek Open Boek. 

• Introduceer kinderpodcasts in de klas. In de kinderpodcast 

Leesbeesten & Luistervinken interviewen twee jonge 

presen-tatoren jeugdboekenschrijvers, zoals Bibi Dumon 

Tak (afl. 10) en Li Lefébure (afl. 12) over liefde voor de natuur, 

Marc ter Horst over Viruswereld (afl. 13). Bij elke aflevering 

is een lesbrief gemaakt. In De Waanzinnige Podcast 

vertellen kinderen over de boeken, bijvoorbeeld Amari en 

de nachtwachters, Twitch en de vlucht van de ijsvogel en De 

school van de magische dieren. Wijs leerkrachten op Missie 

Voelspriet, een kinderpodcast waarin boswachter Tim en 

Emmely Voelspriet insecten ontdekken.

• In verschillende afleveringen van De Grote Vriendelijke 

Podcast staan schrijvers centraal die dit jaar een Griffel 

ontvingen zoals Marc ter Horst (afl. 44), Annet Schaap (afl. 51) 

en Pieter Gaudasaboos (afl. 57). Interessante afleveringen voor 

leerkrachten die meer over jeugdauteurs willen weten. 

• CanonvanNederland.nl Enkele canonvensters sluiten aan 

bij het thema van de Kinderboekenweek zoals De Beemster 

(vrije natuur versus drooglegging), Vincent van Gogh 

(verbeelding van de natuur), De watersnood (verwoestende 

natuur) en Kolen en gas (fossiele brandstof versus groene 

energie). Interessante vensters voor scholen die in de 

geschiedenisles een link willen leggen met het thema van de 

Kinderboekenweek. De vensters bevatten informatie, boeken 

en filmpjes en een vensterplaat. 

Tentoonstelling
Laat kinderen in de schoolbibliotheek een tentoonstelling 

maken van boeken die bij het thema aansluiten. Welke boeken 

kunnen zij allemaal vinden? 

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 van de 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.

https://www.cubiss.nl/leesbeestenluistervinken
https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/
https://kinderpodcasts.nl/project/missie-voelspriet/
https://kinderpodcasts.nl/project/missie-voelspriet/
https://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
https://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
https://www.canonvannederland.nl/
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/huisstijl.html
http://www.cpnb.nl
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Lessuggesties Stichting Lezen De gouden baard

De gouden 
baard
tekst en illustraties: 
Klaas Verplancke
Querido 2022 - €16,99
ISBN 9789045127262

Groep 
1-2 (NL) 
Leerjaar 
2-3 (B)
Trefwoorden 
de baas spelen, 
wetten, 
eigenwijs, 
woede

De koning is trots op zijn gouden baard. Zo trots dat hij 
eigenlijk vindt dat hij de enige in het land mag zijn met een 
baard. De straf voor baarddragers is meedogenloos: wie 
maar één haartje laat groeien, wordt in duizend stukjes 
geknipt! Met dit boek in de hand kun je met kleuters praten 
over dictaturen en machtsmisbruik.

1 Vooraf

De gouden baard, geschreven door Klaas 
Verplancke, is oorspronkelijk in het Engels 
uitgegeven door een Amerikaanse 
uitgeverij. In het boek worden toespelingen 
gemaakt op de Amerikaanse politiek, 
Donald Trump en complotdenken. Dat lijkt 
een heel vreemd onderwerp voor jonge 
kinderen, maar Klaas Verplancke is erin 
geslaagd om een sprookjesachtige setting 
te creëren met een prachtige dubbele laag. 

Dit zal de kinderen natuurlijk niet opvallen, 
maar het vormt een aanknopingspunt voor 
gesprekken over macht en ‘boontje komt 
om zijn loontje’. Iets waar met jonge 
kinderen best interessante gesprekken over 
gevoerd kunnen worden. De illustraties en 
de vormgeving van het boek maken het 
verhaal compleet en zetten de kinderen aan 
tot nadenken.

TOPBOEK
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3 Voorlezen

Plaats de kinderen op zo’n manier dat 
iedereen het boek goed kan zien. Lees het 
boek helemaal voor en laat steeds de 
illustraties zien. Stel nog geen vragen. 
Lees het boek vervolgens nog een keer 
voor. Sta stil bij de illustraties en stel de 
kinderen vragen. Maak een selectie in de 
vragen om de aandacht van de kinderen 
ook nog bij het verhaal te houden.

Pagina: wachters die de baard dragen
  Wat dragen de wachters? 
  Hoeveel wachters dragen de baard? Is 

het zwaar om de baard alleen te dragen?
  Vraag de kinderen wat een wet is. Wetten 

zijn eigenlijk regels. Welke regels/wetten 
gelden er in de klas? Wat gebeurt er als 
je de regels overtreedt?

  In de wet staat dat alleen de koning een 
baard of snor mag hebben. Is dat eerlijk?

  Mag een koning nieuwe wetten maken, 
zonder te overleggen? 

Pagina: mensen en dieren met én zonder 
snor
Vergelijk de pagina’s.
  Wat is er verdwenen bij de piraat?
  Wat is er verdwenen bij de geit?
  Wat is er verdwenen bij de cactus en bij 

de kat, vis, stoffer, man, borstel, walvis, 
oma en de hond?

  Besteed aandacht aan het woord barbier. 
Wat voor werk doet een kapper? En een 
barbier?

2 Introductie boek

Toon enkele foto’s van personen met een 
baard op het bord. Stel de kinderen hier 
vragen over.
  Wat is de overeenkomst tussen deze 

personen?
  Ken je iemand met een baard?
  Hoe voelt een baard? Voelt het hetzelfde 

als de haren boven op je hoofd?
  Moet je een baard wassen en kammen of 

is dat niet nodig?
  Kunnen kinderen ook een baard heb-

ben?

Bekijk met de kinderen het omslag.
  Wat zie je? (noteer de woorden die 

gezegd worden)
  Een van de wachters leest een boek. 

Misschien valt de kleine tekst op het 
boek de kinderen op: The stars and the 
heavens. Geef de vertaling: De sterren en 
de hemels. Waarom zou de wachter dat 
boek lezen? 

Vraag door.
  Waarom staat er een kroontje op de 

baard?
  Hebben de wachters ook een baard?
  Waar kijkt de wachter met de verrekijker 

naar?
  Eén wachter is in paniek, hij schreeuwt. 

Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
  Kan een baard van goud zijn?

Bekijk de afbeelding op de achterkant van 
het boek.
  Wat zie je? (laat de kinderen reageren)
  Kijk goed. Wat heeft de wachter in zijn 

handen? 
  De baard en de snor die de wachter in 

zijn handen heeft zijn niet van goud. 
Kunnen de baard en de snor van de 
koning zijn? Van wie kunnen ze wel zijn?
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4 Verwerking

De koning is heel trots op zijn baard. Alleen hij mocht 
een baard hebben en niemand anders. Dat vonden 
veel mensen oneerlijk, je mag toch zijn wie je wil zijn? 
Iedereen is anders: sommige mensen hebben bruine 
haren en andere blauwe. De één draagt een bril en 
de ander een hoofddoek. Jij bent een kind en je oma 
is oud. 
  Laat de kinderen in tweetallen kort met elkaar 

praten over de verschillen die ze tussen elkaar 
opmerken. 

In het verhaal maakte de koning eigen wetten. 
Niemand was het eens met die wetten, maar toch 
mocht de koning het bepalen. Hij was de baas.
Wat zouden de kinderen veranderen als zij de baas 
waren? Moet iedereen verplicht taartjes eten in de 
ochtend, hoeven kinderen niet te helpen met oprui-
men of zouden ze de hele dag buitenspelen? En is 
dat nou echt handig?
  De kinderen maken een tekening. Ze laten zien 

welke nieuwe wet ze willen invoeren.

Pagina: schilderijen in het paleis
  Toon de illustratie rechts onderin. Waar 

hebben de kinderen deze illustratie 
eerder gezien? (op de achterkant van het 
boek)

  Bekijk de schilderijen. Wat ontbreekt er 
op de eerste twee portretten?

  Bekijk de laatste twee portretten. Waar-
om is hier niets weggeknipt?

Pagina: buigende mensen
  Waarom nemen de mannen hun hoed 

af? Waarom buigen de mensen en 
dieren? Buig jij ook als er een belangrijk 
persoon voorbijkomt? Waarom wel of 
niet?

  Benadruk dat de baard bleef groeien, 
steeds verder en verder. Wat is een 
woud? Hoe ziet een woud eruit? Wordt 
de baard vies als hij door een woud of 
woestijn groeit?

Pagina: pinguïns 
  Waarom is het boek op zijn kop?
  De koning dacht dat de aarde plat was. 

Klopt dat?
  Waarom vallen de pinguïns niet van de 

aarde af?

Pagina: een vreemde baard 
  De wachter roept: ‘een vreemde baard!’ 

Hoe denk je dat de koning reageert? Is hij 
blij, boos, verrast, geschrokken of…?

Pagina: we hebben de eigenaar van de 
baard gevonden
  De wachters hebben de hele wereld 

rondgelopen en komen weer uit bij het 
paleis. Van wie denk je dat de ‘vreemde’ 
baard is?

  Kan je in het echt de hele wereld rondlo-
pen? Welke natuur kom je dan allemaal 
tegen?

Pagina: knip hem in stukjes 
  De koning weet niet dat het zijn eigen 

baard is en roept dat de eigenaar van de 
baard in stukjes moet worden geknipt. 
Dat heeft hij zelf in de wet gezet. Zou de 
koning dit ook geroepen hebben als hij 
wist dat het zijn eigen baard was?

  Boontje komt om zijn loontje. Weet je 
wat dit spreekwoord betekent? Past dit 
spreekwoord bij de koning? 

  Past het spreekwoord eigen schuld, dikke 
bult er ook bij?

Pagina: de baard wordt in stukjes geknipt
  Waarom is er een nieuwe koning nodig?
  Denk je dat het volk blij is met een 

nieuwe koning? 
  Welke wetten worden er aangepast, denk 

je?
  Wat wordt bedoeld met: sommige 

wetten zijn slecht voor je gezondheid?
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6 Verder lezen

Meer lezen over koningen? Lees het boek Ik ben  
de koning van Leo Timmers eens voor. In het boek  
De prinses met de lange haren van Annemarie van 
Haeringen gaat het verhaal over een prinses die haar 
lange haren niet mag afknippen van haar vader, de 
koning. 
Aandacht besteden aan verschillen en overeen- 
komsten? Dan is het boek Ik ben ik en jij bent jij  
van Karl Newson een aanrader. 

Colofon
© Stichting Lezen (2022)
Deze publicatie is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage vanuit 
het leesbevorderingsprogramma 
de Bibliotheek op school  
(Stichting Lezen/Koninklijke 
Bibliotheek).

Auteur
Liesbeth Rosendaal, Patsboem!

Vormgeving
Judith Schoffelen & 
Erik olde Hanhof

Redactie
Bo van Alst, Alle Content

lezen.nl

5 Afsluiting

De tekeningen van de kinderen worden op 
de tafels gelegd. De kinderen lopen een 
rondje langs de tafels en bekijken wat hun 
klasgenoten getekend hebben. Kies een 
aantal tekeningen uit en laat ze aan de klas 
zien. De kinderen mogen raden wat de 
nieuwe wet is. 
  Zou je dit een leuke of gekke wet vinden?
  Wat zou er gebeuren als je je niet aan de 

wet houdt? Hopelijk niet zoals in het 
boek!

Bind alle tekeningen bij elkaar. Leg het op 
een zichtbare plek zodat de kinderen, 
ouders en verzorgers het kunnen bekijken. 

Lees de laatste bladzijde van De gouden 
baard nog een keer voor. 
  Wie kan (in eigen woorden) vertellen wat 

de laatste zin betekent?

https://www.lezen.nl
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Een zee  
van liefde
Tekst en illustraties: Pieter Gaudesaboos
Uitgeverij Lannoo 2021 – € 18,99 – ISBN 9789401477260

Groep 
2-3 (NL) 
Leerjaar 
3 (kleuterklas)-1 (B)
Trefwoorden 
gevoelens, 
liefde, 
verliefdheid, 
vriendschap

Pinguïn stapt in zijn boot en vaart naar Beer. Hij zeult niet 
enkel een koffer met zich mee, maar ook een groot geheim. 
Wanneer hij bij Beer aanbelt, valt hij meteen met de deur in 
huis: hij biecht op dat hij verliefd is op Beer. Beer schiet in de 
lach. Hij voelt niet wat Pinguïn voelt. Pinguïn besluit te blijven, 
tot zijn storm overwaait of Beer zijn tenen beginnen tintelen. 
Maar wanneer er op het einde van de zomer nog steeds niets 
is veranderd, vertrekt Pinguïn weer naar huis. Beer voelt een 
groot gemis en zwemt zijn vriend achterna...

1 Vooraf

Dit boek is een teder liefdesverhaal. Pinguïn 
raapt al zijn moed bijeen om zijn liefde aan 
Beer te verklaren. Hij durft Beer niet aan te 
kijken, die meteen in de lach schiet. Beer 
voelt niet wat Pinguïn voelt, maar Pinguïn 
geeft niet op: hij besluit een poosje te 
blijven, zodat de liefde kan groeien. Pas 
wanneer Pinguïn weer vertrokken is, beseft 
Beer dat ook hij verliefd is. Hij zwemt zijn 
vriend achterna om deze over te halen om 
terug te komen. 

In weinig woorden en poëtische taal brengt 
de schrijver dit verhaal onder woorden. 
Sommige kinderen hebben misschien wat 
begeleiding nodig bij de beeldspraak. Zorg 

dat je hier aandacht voor hebt tijdens het 
voorlezen. De vele tekeningen, soms groot, 
soms heel erg klein, brengen dit tedere 
verhaal warm in beeld. Zorg dat alle kinde-
ren de tekeningen goed kunnen zien, want 
er valt veel te ontdekken in de details.

Geef de kinderen ook informatie mee 
over de auteur, te vinden op zijn website 
gaudesaboos.be. Maak een thematafel met 
nog andere boeken van Pieter Gaude- 
saboos: boeken waarin de kinderen zelf op 
ontdekking kunnen gaan en boeken die 
voorgelezen kunnen worden. Nodig de 
schrijver eventueel uit voor een auteurs- 
lezing of workshop op jouw school.

https://www.gaudesaboos.be
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3 Voorlezen

Bekijk de tekening op het voorste schut-
blad. 
   Wie zie je? 
   Wat doet Pinguïn? 

Vergelijk deze tekening met die op het 
laatste schutblad. 
   Wie zie je hier? 
   Wat is hetzelfde? 
   Wat is anders? 

Lees het verhaal een eerste keer helemaal 
voor, zonder onderbreking. Zo worden de 
kinderen helemaal ondergedompeld in het 
verhaal en kunnen ze dit ten volle beleven. 
Maak na het voorlezen even tijd voor 
spontane reacties. Klap het boek dicht en 
kijk de kinderen aan. Sluit af met hèhè, of 
nou nou, of eind goed, al goed. Of wat je 
zelf spontaan te binnen schiet. Dat geeft de 
kinderen de tijd en ruimte om uit het 
verhaal terug in de realiteit te stappen. 

2 Introductie boek

Scan het boek in voor het digibord of maak 
er vertelplaten van voor de kamishibai 
(verteltheater), zodat de hele groep de 
prenten goed kan zien wanneer jij het 
verhaal voorleest. 

Toon de covertekening. 
   Wie zie je? 
   Waar zijn Beer en Pinguïn? 
   Wat doen ze? 
   Hoe is de relatie tussen die twee? 
   Zijn het vrienden? 

   Waaraan kan je dat zien? 
   Hoe zijn Beer en Pinguïn afgebeeld? 
   Vanuit welk perspectief? 
   Het lijkt wel of er een foto is genomen 

met een drone: van bovenuit. Welk 
gevoel krijg je bij het zien van deze 
tekening? 

   Wat roept dit beeld bij je op?

Lees de titel voor: Een zee van liefde. 
   Waarover denk je dat dit verhaal zal 

gaan?

4.1 Verwerking: tekst

Lees het verhaal een tweede keer voor en onder-
breek het hier en daar door gerichte vragen te 
stellen. Maak een selectie uit onderstaande vragen, 
anders onderbreek je de spanningsboog van de 
kinderen teveel. Ook kun je het boek in de loop van 
enkele weken meerdere keren voorlezen, en daarbij 
verschillende accenten leggen met behulp van de 
vragen hieronder.

Titelblad: 
   Wie zie je hier? 
   Wat doet Pinguïn? (hij heeft zijn koffer gepakt, 

doet het licht uit en is klaar voor vertrek)

Pinguïn in de boot: 
   Wat zeult Pinguïn met zich mee? 

   Wat is dat, ‘zeulen’? 
   Kunnen jullie dit uitbeelden? 

Pinguïn meert aan en wil meteen terug naar huis. 
   Waarom? 
   Hoe weet hij dat alles zal veranderen? 
   Als hij terug naar huis wil omdat alles gaat veran-

deren, denk je dan dat hij hier naar uitkijkt of juist 
niet? 

   Hoe weet je dat? 

Hoe zegt de schrijver dat Pinguïn dichter bij de 
vuurtoren komt? 
   Worden zijn voeten echt zwaarder bij elke stap? 
   Wat bedoelt de schrijver hiermee? 
   Kun je je voorstellen dat Pinguïn zich zo voelt?
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Hij blijft nog even staan op de duin, sluit zijn ogen  
en telt tot tien. 
   Waarom? 
   Wanneer doe je dat – diep inademen en tot 10 

tellen? 

Dan valt hij met de deur in huis en vertelt dat hij 
verliefd is op Beer. 
   Hoe reageert Beer? 
   Kan dat dan niet, verliefd zijn op iemand die 

helemaal ‘anders’ is? 
   Wat is er anders aan Beer? 
   Waarin verschillen Beer en Pinguïn van elkaar? 

‘Wat is liefde?’, vraagt Beer zich af. 
   Wat zegt Pinguïn? 
   Hoe legt hij uit wat hij voelt? 
   Wat vind je van zijn uitleg?

Teken een groot hart op het bord en bouw daarin 
een woordweb; alle associaties die de kinderen 
maken met liefde en verliefdheid schrijf je hierin op. 

Pinguïn besluit te blijven tot er iets verandert; tot zijn 
gevoel verdwijnt of tot het gevoel bij Beer verschijnt: 
   Welke woorden gebruikt de schrijver hiervoor?

Beer en Pinguïn trekken eropuit: 
   Hoe zegt de schrijver dat Pinguïn zich ontspant? 

(golven rolden over het strand en namen alle 
zorgen met zich mee)

Laat de kinderen gedurende één minuut hun hoofd 
op hun armen leggen en met gesloten ogen luisteren 
naar golfslag, bijvoorbeeld via: 
Oceaan golven - youtube.com 
Ocean sounds – youtube.com
   Kun je je voorstellen dat Pinguïn van de golven 

geniet? 

   Wat doen Beer en Pinguïn allemaal? 
   Hoe vullen ze hun dagen (en avonden)? (muziek 

maken, picknicken, wandelen, selfie nemen, 
zwemmen, naar de sterren kijken, samen koken, 
kampvuur, lezen, gek doen)

   Waarom zegt de schrijver dat ze niet veel woorden 
nodig hebben om elkaar te begrijpen?

   Hoe kan je elkaar begrijpen zonder woorden, 
zonder te praten? 

   Hoe lang blijft Pinguïn? 
   Hoe weet je dit? 
   Hoe zegt de schrijver dit? (de zomer gleed onge-

merkt voorbij)

Pinguïn kwam en verwachtte dat alles zou verande-
ren, maar als hij vertrekt is er niets veranderd. 
   Hoe komt dit? 
   Wat had Pinguïn dan verwacht? 
   Waarom draait Pinguïn zich niet om wanneer hij 

vertrekt? 
   Hoe is het weer wanneer hij vertrekt? 
   Welk gevoel geeft dit? 
   Hoe zou dit zijn wanneer de zon zou schijnen? 
   Beer kijkt ‘vertwijfeld’. Kan je dit uitbeelden?

Beer voelt zich eenzaam. 
   Wat is het verschil tussen alleen zijn en zich 

eenzaam voelen? 
   Kan je je ook eenzaam voelen terwijl je in een 

groep bent? 
   Wat is er volgens Beer allemaal verdwenen, toen 

Pinguïn wegging? 

   Wat doet Beer? 
   Waarom zwemt hij Pinguïn achterna? 

   Hoe reageert Pinguïn? 
   Kun je je voorstellen dat Pinguïn zo reageert?
   Welk gevoel overheerst bij Pinguïn en hoe zegt de 

schrijver dat in de tekst? (zijn ogen fonkelen)
   Wanneer fonkelen jouw ogen? 

   Wat bedoelt de schrijver met Een zee van liefde? 
(de zee ligt tussen hen in, is diep en groot, is woelig 
en golvend – net zoals de liefde?) 

   Als jij de schrijver was, welk voorwerp, welke 
omgeving of welke kleur of geur zou jij vinden 
passen bij het verhaal van Beer en Pinguïn?

https://www.youtube.com/watch?v=WRsDBLMKuvM
https://www.youtube.com/watch?v=bn9F19Hi1Lk
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4.2 Verwerking: beeld

In onderstaand filmpje legt Pieter Gaudesaboos 
haarfijn uit hoe hij te werk is gegaan bij het maken 
van de illustraties in dit boek. Bekijk het filmpje eerst 
zelf. Bekijk het daarna met de klas, zonder audio en 
geef zelf een toelichting (de tekeningen bestaan 
allemaal uit losse stukjes die hij stap voor stap bij 
elkaar legt, soms wel honderd losse stukjes). 
 Filmpje Een zee van liefde (4) via youtube.com 
   Hoe gaat hij te werk? 
   Welke materialen en technieken hanteert hij? 

Bespreek ook het jargon (personages, voor- en 
achtergrond, fotocollage, etc.).

Maak zelf ook een collage. Spreek vooraf het thema 
af waarin jullie gaan werken. Laat de kinderen op 
zoek gaan naar leuke beelden in tijdschriften of op 
het internet. Laat hen een voor- en achtergrond 
schilderen en met hun uitgeknipte of uitgeprinte 
figuren schuiven en stapelen, net zoals Pieter  
Gaudesaboos. 

Beer zegt: ’Verliefd? Op mij? Dat kan toch niet! Kijk 
nu zelf, we zijn helemaal anders.’ 
   Maak een grote tekening van Beer en eentje van 

Pinguïn, of maak een uitvergrote kopie van Beer 
en Pinguïn uit het boek. 

   Ga in gesprek met de kinderen over Beer en 
Pinguïn en verzamel alle woorden (zoals eigen-
schappen, gevoelens en uiterlijkheden) op woord-
kaartjes die je op Beer en Pinguïn legt (of schrijft). 
Pinguïn is dapper, ondernemend, eerlijk, openhar-
tig, hoopvol, dromerig, een vogel. Beer is vrolijk, 
gezapig, grappig, en Beer ontdekt pas wat hij voelt 
als Pinguïn weer vertrokken is. 

   Teken hun gevoelens voor elkaar eventueel als een 
hartje tussen hen in. 

   Dat Beer en Pinguïn allebei mannelijk zijn, hoeft 
geen thema te zijn, maar kan wel benoemd wor-
den. Liefde is universeel.

5 Afsluiting

Pieter Gaudesaboos heeft enkele korte  
filmpjes gemaakt die je samen kunt bekijken en 
bespreken voor, tijdens of na het voorlezen:
 Een zee van liefde (1) via youtube.com
 Een zee van liefde (2) via youtube.com
   Een zee van liefde (3) via youtube.com

6 Verder lezen

Breng het boek Kikker is verliefd van Max Velthuijs  
mee naar de klas en lees het voor. Vergelijk dit boek 
met Een zee van liefde: 
   Wat voelt Kikker? 
   Welke woorden gebruikt Max Velthuijs om te  

beschrijven dat Kikker verliefd is? 
   Wat doet Kikker om zijn liefde aan Eend te tonen? 
   Welke boodschap geeft de schrijver mee aan het 

eind van dit verhaal? 
   ‘Een kikker en een eend - groen en wit. Liefde kent 

geen grenzen.’ Geldt dit ook voor Beer en Pinguïn? 

Colofon
© Stichting Lezen (2022)
Deze publicatie is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage vanuit 
het leesbevorderingsprogramma 
de Bibliotheek op school  
(Stichting Lezen/Koninklijke 
Bibliotheek).
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https://www.youtube.com/watch?v=69_OYa15brY
https://www.youtube.com/watch?v=DP74qsU7XQg
https://www.youtube.com/watch?v=YP0z4GIKUHs
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Tintelvlinders  
en Pantoffel-
helden
tekst: Simon Van der Geest,  
Hans Hagen, Monique Hagen,  
Pim Lammers, Joke Van Leeuwen,  
Erik Van Os, Elle Van Lieshout,  
Bette Westera
illustraties: Sanne te Loo
Querido 2021 - €18,99 - ISBN 9789045126418

Groep 
1-4 (NL) 
Leerjaar 
2-3 (B)
Trefwoorden 
poëzie, 
emoties

1 Vooraf

De bundel Tintelvlinders en pantoffelhelden bevat allemaal nieuwe 
gedichten, geschreven door bekende en veelvuldig gelauwerde 
auteurs. Zij zijn het neusje van de zalm van de Nederlandse 
kinderpoëzie. De bundel is zeker geschikt voor kinderen van groep  
1 t/m 3 en eventueel ook voor groep 4. 

2 Introductie boek

Ga samen gezellig in de vertelkring zitten. 
Zorg dat iedereen voldoende plek heeft en 
jou goed kan zien. Vertel aan de kinderen 
een anekdote over wanneer je zelf eens echt 
boos, bang, blij of verdrietig was. Leg de link 
naar het boek en vertel aan de kinderen dat 
dit boek over al deze gevoelens gaat. 
Vertel ook dat het een speciaal boek is. In dit 
boek staan geen verhalen, maar wel gedich-
ten. Leg uit wat een gedicht is. Bijvoorbeeld: 
Een gedicht is een heel korte tekst die vaak 
in heel weinig woorden omschrijft wat je ziet, 
voelt, of iets dat gebeurd is. Soms rijmen de 

woorden ook en bij sommige gedichten zou 
je het ritme met de handen kunnen klappen, 
een beetje zoals je het ritme van muziek kan 
klappen.

Vertel de titel van het boek: Tintelvlinders en 
pantoffelhelden. Stel de volgende vragen:
   Weet jij wat een pantoffelheld is?
   En wat zou een tintelvlinder zijn?   
   Wat kun je op de cover van het boek zien? 
   Herken je de verschillende emoties in de 

gezichten van de dieren? 
   Spreekt de illustratie jou aan?
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3 Voorlezen en verwerking

Doosje
Breng een doosje mee van thuis, of maak 
zelf een doosje van papier of dun karton. 
Beschilder het doosje eventueel. Vul het 
doosje met lege papiertjes. Leg het doosje 
goed zichtbaar voor de kinderen in het 
midden van de kring. Spreek met de kinde-
ren over gevoelens en noem samen de 
gevoelens op die je allemaal kent. Vertel 
aan de kinderen dat dit een bijzonder 
doosje is. 
Vertel hen dat het gedichtje dat je gaat 
voorlezen ook over een heel speciaal doosje 
gaat, een doosje waar een gevoel in ver-
stopt zit. Een gevoel dat je soms niet zo leuk 
vindt, dat je letterlijk in een doosje zou 
willen stoppen. Laat enkele kinderen een 
gevoel opnoemen dat ze graag in een 
doosje zouden willen stoppen. Vertel hen 
dan dat in het gedichtje het gevoel boos in 
het doosje zit.
   Waarom wordt je soms boos?
   Wat doe je als je boos bent? Welke 

handelingen horen bij boos zijn?

Lees het gedichtje Doosje voor. 
   Wat zijn woeste woorden? 

Vestig nu de aandacht op het doosje op 
tafel, open het doosje, en schrijf deze 
woorden op de lege papiertjes.
   Hoe klinkt dat, boos zijn? Probeer samen 

uit om een zin op verschillende manieren 
te zeggen. Zo leren de kinderen dat de 
manier waarop je iets zegt heel belangrijk 
is.

   Wat zijn grimmige gedachten? Denk 
samen na over wanneer je zulke gedach-
ten hebt. Wat denk je dan? Geef vooral 
veel voorbeelden, zo weten de kinderen 
wat je bedoelt. 

In de gymles
Gebruik dit gedicht als je nog meer wilt 
lezen en praten over de gevoelens blij of 
boos. Laat de kinderen bijvoorbeeld vrolijk 
rondspringen en huppelen en vraag hen 
dan om te doen alsof ze boos zijn. Wat doe 
je dan?  (soms stamp je op de grond als je 
boos bent, of je loopt boos weg).
TIP: Dit is een oefening die ook in spelvorm 
goed werkt: als je getikt wordt moet je van 
emotie veranderen.

Zet de cd van Kapitein Winokio – blij, boos, 
bang, bedroefd bijvoorbeeld in tijdens de 
gymles. Laat de kinderen vrij bewegen op 
een boos lied en op een blij liedje. Laat de 
kinderen naar de bewegingen kijken die ze 
maken tijdens de verschillende liedjes. 
Spreek hier achteraf over met de kinderen. 
Welke bewegingen horen bij blij zijn, en 
welke bij boos zijn? 
Of maak een eenvoudige choreografie van 
vier bewegingen die jullie samen kunnen 
dansen.

Lege huizen
In het gedicht Lege huizen worden de 
kinderen uitgenodigd om zich in de situatie 
van het huis te verplaatsen. In weinig 
woorden leggen Elle van Lieshout en Erik 
van Os uit hoe een huis dat verlaten wordt 
zich zou kunnen voelen. Een verrassende 
insteek!
Herhaal nog eens de verschillende emoties 
en hun betekenis. Kijk samen naar de 
tekening. 
   Kun je al raden waarover het gedicht 

gaat?
   Welke woorden horen bij verhuizen? 

(geef een aantal woorden als voorbeeld: 
inpakken, verhuisdozen, spullen, verhuis-
wagen, huis, thuis)

Lessuggesties Stichting Lezen Tintelvlinders en Pantoffelhelden
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   Hoe zou de kat zich voelen? Probeer 
samen de emotie op te noemen die bij de 
prent past. 

   Kun je je voorstellen dat de kat zich zo 
voelt?

Lees het gedicht voor.
   Ben je zelf al eens verhuisd? Moest je 

toen ook slikken/snikken/huilen net als 
het huis? 

Bijna 
Dit gedicht vertelt over het gevoel dat je op 
de ochtend van je verjaardag hebt als je 
wakker wordt. Gebruik dit gedicht als een 
leerling jarig is in de klas. Hij of zij kan als de 
beste vertellen hoe het voelde toen hij/zij 
wakker werd. 
Lees het gedicht voor en ga nadien in 
gesprek met de kinderen. 
   Over welk gevoel gaat dit gedicht?
   Wat zijn nog meer leuke dingen waarvan 

je al van tevoren heel blij kunt worden?
   Welke kleuren heeft de illustrator ge-

bruikt? Zou je zelf andere kleuren gebrui-
ken? 

Vergelijk de illustraties van gedichten die 
over het gevoel blij gaan met diegene die 
over het gevoel verdrietig gaan. Scan een 
aantal illustraties in en toon deze op bord. 
Indien mogelijk zet je ze naast elkaar; zo 
kunnen de kinderen ze goed vergelijken en 
verschillen opmerken.

De mooiste verjaardagstaart –  
een verjaardagskalender voor de klas
Ga beeldend aan de slag en laat de kinde-
ren de mooiste verjaardagstaart tekenen/
schilderen. Toon op het digibord allerlei 
verschillende voorbeelden ter inspiratie. 
Geef de kinderen een A4 met eventueel 
een voorgetekende taart (ofwel een zij-aan-
zicht ofwel een bovenaanzicht) waaronder 
een stukje gemarkeerd is dat niet beschil-
derd mag worden. Dit stukje is voor de 

naam en de datum van de verjaardag van 
het kind.
Maak van alle schilderijen een verjaardags-
kalender voor de klas. Schrijf de naam en 
verjaardag van elk kind onder zijn tekening. 
Bundel alles tot een mooie verjaardagska-
lender en maak samen nog een voorblad 
om de kalender helemaal af te maken. 

Grote zussenland
Praat op voorhand over grote broers/
zussen en kleine broers/zussen. Wie heeft 
er een grote broer/zus en wie is zelf grote 
broer of zus? Wat mag de ene wel en de 
andere niet? Laat hier telkens van elke 
groep één iemand aan de beurt (een grote 
broer, een kleine zus…). Komen jullie altijd 
goed overeen of hebben jullie weleens 
ruzie? Hoe lossen jullie de ruzie weer op?
Kijk samen naar de prent van het gedicht. 
Stel de volgende vragen:
   Wat zie je hierop? Welke emotie hoort bij 

de prent en bij het gedicht? 
   Kan je vertellen hoe kleine broer en grote 

zus op de tekening zich voelen? 
Lees dan het gedicht voor en verzamel de 
eerste reacties. 

Stel samen een lijst met dingen op die broer 
en zus kunnen doen om het goed te maken. 
Maak er een mooie grote poster voor die je 
samen met de kinderen versiert en op-
hangt. Gebruik deze tips als er eens ruzie 
tussen de kinderen in de klas is.

Lessuggesties Stichting Lezen Tintelvlinders en Pantoffelhelden
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4 Verder lezen

Vul de thematafel met een selectie boeken. 
Gebruik ook de boeken die je zelf al kent. 
Of ga voor inspiratie naar de bibliotheek.  
De kinderen worden ondergedompeld in de 
wereld van gevoelens. 

Boos zijn:
   Het boze boek, Cédric Ramadier
   Vandaag voel ik me, Madalena Moniz
   Echt boos is wel wat anders, Toon Telle-

gen (vanaf 6 jaar)
   De kleur van emoties, Anna Llenas

Verhuizen:
   Het huisje dat verhuisde, Virginia Lee 

Burton
   Bij ons in de straat, Koos Meinderts
   Een huis voor Harry, Leo Timmers
   Kleine muis zoekt een huis, Petr Horacek

Jarig zijn:
   Ik wil een paard, Gideon Samson
   Alles is reden voor een feestje, Monique 

Berndes
   Billy geeft een feestje, Catharina Valckx

Dichtbundels: 
   Superguppie is alles, Edward van de 

Vendel
   Een stukje van de regenboog,  

Jan Van Coillie
   Nooit denk ik aan niets, Hans en  

Monique Hagen

Colofon
© Stichting Lezen (2022)
Deze publicatie is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage vanuit 
het leesbevorderingsprogramma  
de Bibliotheek op school  
(Stichting Lezen/Koninklijke  
Bibliotheek).

Auteur
Nadine Heidbrink, Wilde Raven vzw

Vormgeving
Judith Schoffelen & 
Erik olde Hanhof

Redactie
Bo van Alst, Alle Content

lezen.nl

Lessuggesties Stichting Lezen Tintelvlinders en Pantoffelhelden

https://www.lezen.nl


LESSUGGESTIE

1 Lessuggesties Stichting Lezen Dingen die ik niet over schapen wist

Groep 
xx
Leerjaar 
xx
Trefwoorden 
xxx

Dingen die  
ik niet over 
schapen wist
tekst: Jaco Jacobs
Ploegsma 2022 - €14,99 - ISBN 9789021682822

Groep 
7-8 (NL) 
Leerjaar 
5-6 (B)
Trefwoorden 
schuld, 
groepsdruk, 
erkenning, 
verliefd

Luan is 14 jaar en woont in Zuid-Afrika. Hij komt uit een rijke 
familie, zijn vader is advocaat. Luan laat zich meeslepen 
door zijn vrienden om iets te doen wat echt niet oké is.  
Hij realiseert zich dit pas als het te laat is. Zijn ouders sturen 
hem met oma op reis, zodat hij weg is bij zijn vrienden.  
Dat lijkt een straf, maar blijkt een zegen te zijn. Dolores het 
schaap stapt halverwege het verhaal in en blijkt een 
sleutelrol te spelen. 

1 Vooraf

Het grote thema van dit verhaal is keuzes 
maken. En we weten allemaal dat keuzes 
maken voor (aanstaande) pubers soms heel 
lastig is. Daarom is dit boek te beschouwen 
als ‘best practice’ voor alle pubers in spé. 
Groepsdruk, kritisch kijken naar je vrienden, 
je niet als een kuddedier gedragen en toch 
erbij horen; allemaal complexe keuzes waar 
alle pubers mee te maken krijgen. Luan in 

het verhaal is niet anders dan anderen. Hij 
boft dat zijn oma zich over hem ontfermt, 
omdat zij hem serieus neemt. Wat anders  
is in dit verhaal, is dat hij uit een rijk gezin 
komt en dat zijn vader, die advocaat is, 
Luans problemen wel kan ‘oplossen’.  
Alles zit erin: trammelant, onredelijk puber- 
gedrag, verliefdheid en het loopt (uiteraard) 
goed af.

TOP
BOEK
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3 Voorlezen

Lees het boek in een later stadium in zijn 
geheel voor. 
Lees eerst steeds een hoofdstuk voor  
(of laat het de kinderen doen). 

Lees het hoofdstuk ‘Het eind van al mijn 
vakantieplannen’. Stel vragen na afloop.
  Wat weten we nu?
  Start het verhaal zoals je verwachtte?
  Wil je je voorspelling bijstellen? 
  Welke karaktereigenschappen zou je 

Luan nu geven?
  Wat zou je graag willen weten?

Lees het hoofdstuk ‘Het depressiefste 
schaap van de wereld’. Stel vragen na 
afloop.
  Wat ontdek je over beide personages in 

dit hoofdstuk?
  Hebben Lana en Luan dezelfde visie op 

dieren?
  Dit is het moment waarop het schaap het 

verhaal in komt. Wil je je voorspelling nog 
bijstellen? 

Lees het hoofdstuk ‘Een vlaag grauwe as’. 
Stel vragen na afloop.
  Er zit altijd een verhaal achter ieder mens. 

En iedereen die voorkomt in dit boek, 
heeft zo’n verhaal. Welk verhaal hoort er 
bij de oma van Luan, denk je?

  Hoe komt Dolores bij oma en Luan 
terecht, denk je?

  Kun je de karakteromschrijving van Luan 
nog aanvullen of bijstellen?

  Wil je je voorspelling nog bijstellen?

Beloof de kinderen dat je het boek (later) 
helemaal zult voorlezen en/of dat ze het 
zelf mogen lezen.

2 Introductie boek

Zorg dat je tijdschriften, scharen en lijm, 
pennen/potloden en A3-papier hebt 
klaarliggen. Zoek een aantrekkelijk beeld 
van een schaap op. Als je binnen de context 
van het verhaal wilt blijven, google dan naar 
een afbeelding van een schaap uit de Karoo 
in Zuid-Afrika.

Start met de vraag: 
   Wat weet je over schapen? 

Laat leerlingen (coöperatief) in kleine 
groepen een placemat invullen of behandel 
de vraag klassikaal. Het maakt niet uit of er 
veel of weinig informatie uit de kinderen 
komt, de conclusie mag zijn: we weten 
samen heel veel, of er valt nog wat te leren. 

Laat de cover van het boek zien. 
  Beschrijf wat je ziet.
  Waar denk je dat het verhaal over gaat?
  Waar denk je dat het verhaal zich af-

speelt? Hoe weet je dat?

Vertel dat het verhaal zich afspeelt in 
Zuid-Afrika in een gebied dat Karoo heet. 
Zoek op internet naar afbeeldingen van ‘the 
great Karoo’ of ‘Karoo National park’ en 
bekijk een aantal beelden van dit (mooie) 
gebied dat voor een deel woestijn is. 
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4 Verwerking

Leg uit dat de kinderen persona’s gaan maken. Perso-
na’s worden vaak in de reclamewereld gebruikt: er 
wordt een plaatje bedacht van de ideale klant en wat 
haar/zijn wensen zijn. Schrijvers maken van tevoren 
ook vaak persona’s, want het helpt met schrijven als je 
je personage goed kent.
Laat kinderen in kleine groepen werken (2 à 3 kinde-
ren). Geef ze een A3-vel en laat ze een personage 
kiezen uit het boek. 

Ze zoeken plaatjes uit tijdschriften die volgens hen 
passen bij hun persona. Die plakken ze op. Kunnen ze 
zelfs een plaatje vinden van iemand die lijkt op hun 
personage? Ze schrijven de naam van het personage 
op en vullen de collage aan met eigenschappen 
waarvan ze denken dat die passen.
Is er voldoende tijd? Laat leerlingen dan meerdere 
persona’s maken. Ook Dolores het schaap kan een 
persona zijn.

5 Afsluiting

Hang de persona’s in de klas op een centra-
le plaats. Hang dezelfde personages bij 
elkaar, zodat goed te zien is dat er verschil-
len zijn in interpretatie. Laat de kinderen 
elkaars werk bekijken en stimuleer ze om 
vragen aan elkaar te stellen. Waarom denkt 
de één dat Luan bescheiden is en de ander 
juist dat hij brutaal is? Waarom is Luna bij 
de één alternatief gekleed en bij de ander 
juist volgens de laatste mode? 
Welke informatie ontbreekt nog en wat 

verwachten ze nog te krijgen als het hele 
boek gelezen wordt?
Laat kinderen stemmen: moet het boek 
worden voorgelezen of niet?
Welke meningen hebben de niet-stem-
mers? Waarom spreekt het hen niet aan? 
Waarom willen de wel-stemmers het boek 
wel horen? 
Bespreek na het eventueel voorlezen van 
het hele boek of de persona’s zich nog 
ontwikkeld hebben.

6 Verder lezen

In dit boek is apartheid geen leidend thema, maar 
het zou wel een gemiste kans zijn om het niet te 
benoemen. In het verhaal blijkt dat oma jarenlang 
een zwarte man als jeugdliefde had. Niet alleen was 
het onmogelijk voor witte en zwarte mensen om een 
relatie te hebben, ook de traditionele kijk op het 
leven was voor de oma in dit verhaal belemmerend. 
Lees bijvoorbeeld ook voor uit Madiba (het levens-
verhaal van Nelson Mandela) door Angela Machiel 
Guepin. Of laat kinderen In Afrika met Avi en Kumbi 
lezen. Dit boek is al geschikt voor kinderen vanaf 7 
jaar, maar het is een bijzonder voorbeeld van de 
geschiedenis van Afrika vanuit een Afrikaanse blik, 
zonder invloed van de kolonisten.
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1 Lessuggesties Stichting Lezen Films die nergens draaien

Films 
die nergens 
draaien
tekst: Yorick Goldewijk
illustraties: Yvonne Lacet
Ploegsma 2021 - € 16,99 - ISBN 9789021681825

Groep 
7-8 (NL) 
Leerjaar 
5-6 (B)
Trefwoorden 
verlies, 
rouw, 
dood, 
familie, 
avontuur

Cato worstelt zich door het leven met aan haar zijde haar 
konijn Beggar So. Ze is anders dan de kinderen in haar klas 
en vindt maar moeilijk aansluiting bij klasgenoten. Op een 
dag vindt ze thuis een visitekaartje: Mevrouw Kano’s 
Bioscoop – films die nergens draaien maar die je altijd al 
had willen zien.

Cato wordt nieuwsgierig en gaat op onderzoek uit. Wie zou 
deze mevrouw Kano zijn, waarom ligt er een visitekaart juist 
bij hen op tafel, waar is die raadselachtige bioscoop en 
welke films zijn er te zien? Voor Cato begint een spannende 
reis naar het verleden waarin ze eindelijk antwoorden krijgt 
op haar vragen over haar moeder, en ze haar vader op een 
heel andere manier leert kennen.

1 Vooraf

Films die nergens draaien is het debuut van schrijver 
Yorick Goldewijk. Het is een prachtig boek over het 
meisje Cato dat haar moeder verloor toen zij zelf op 
de wereld kwam. Het enige dat ze nog van haar heeft 
is een foto. Cato’s vader lijdt onder de dood van zijn 
vrouw; hij is afwezig, sluit zich op en praat nauwelijks. 
Hij is niet in staat om het verlies te verwerken en 
hierdoor is hij ook maar een schim van een vader 
voor Cato.
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3 Voorlezen en verwerking

Wat is thuis
Lees de tekst op pagina 24 vanaf ‘De piano 
werd nooit gebruikt…’ tot het einde van 
pagina 25 voor. Of voorzie genoeg kopietjes 
voor alle kinderen en laat ze de tekst zelf 
lezen. In dit stuk tekst vertelt Cato over haar 
thuis, meer specifiek over de woonkamer 
waarin ze zich als een vreemde voelt. 
Denk na het (voor)lezen samen na over 
Cato en hoe zij zich voelt. 
   Wat zou er anders moeten zijn zodat 

Cato zich wél thuis voelt? Denk daarbij 
aan geuren, kleuren, voorwerpen. 

   Hoe zou jij je favoriete kamer inrichten 
tot een plek waar je je helemaal thuis 
voelt? 

Tijd en tijdreizen
Lees de pagina’s 81 t/m 87 en 88 t/m 94 
voor. Hier vertelt mevrouw Kano hoe het 
tijdreizen werkt en wat Cato allemaal moet 
weten om een goede bijtijdreiziger te zijn. 
Geef de kinderen een luisteropdracht. Ze 
moeten tijdens het voorlezen van pagina 81, 
84 en 88 t/m 94 zo veel mogelijk over het 
tijdreizen onthouden of opschrijven. Ga 
met de kinderen na het voorlezen van elk 
hoofdstuk in gesprek.
   Wat moet Cato allemaal weten over 

tijdreizen? 
   Hoe gaat het tijdreizen bij mevrouw Kano 

in zijn werk? 
   Wat moeten bezoekers meebrengen om 

op tijdreis te kunnen gaan?
   Hoelang kan een tijdreiziger in het 

verleden blijven? 
   Hoe geraakt Cato weer naar het heden?

2 Introductie boek

Leg om de kinderen nieuwsgierig te maken 
een aantal dingen klaar die met het verhaal 
te maken hebben. Deze kan je op voorhand 
tonen. Denk bijvoorbeeld aan een foto, een 
oude filmrol, een bioscoopticket, een rode 
jurk of de foto van een konijn.

Toon de cover aan de kinderen en spreek 
over wat je allemaal ziet. 
   Kun je via de illustratie achterhalen 

waarover dit boek gaat? 
   Wie zie je op de illustratie staan? 
   Merk je de rode gordijnen op? 

   Herken je de diepte in de illustratie (de 
voorgrond is donker en scherp omlijnd, 
de achtergrond is wazig en in lichte 
kleuren)? Waarop zou dit kunnen wijzen? 

   En wat is te zien op de achterkant?

Lees daarna de eerste alinea op de achter-
kant voor en - als teaser - de korte tekst op 
pagina 9. 
   Wat vind je van deze stukjes tekst? 
   Nodigen de tekst en de illustratie op de 

cover uit om meer te lezen?

Lessuggesties Stichting Lezen Films die nergens draaien
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Op reis door de tijd 
In het verhaal van Cato gaan de tijdreizigers 
op reis aan de hand van een foto en een 
voorwerp. Laat de kinderen een foto van 
vroeger meebrengen (minimaal twee jaar 
geleden en maximaal vier jaar geleden). 
Breng er ook zelf een mee als voorbeeld. 
Nodig de kinderen uit om op tijdreis te gaan 
in hun eigen geheugen. 
   Schrijf een tekst over de foto. 
   Wie zie je?
   Wanneer werd de foto genomen?
   Wat gebeurde er toen de foto werd 

genomen? 
Je kan de opdracht op twee verschillende 
manieren invullen:
   De kinderen vertellen over de realiteit en 

gaan indien nodig van tevoren in gesprek 
met hun ouders over wat er toen gebeur-
de. 

   De kinderen verzinnen zelf een verhaal 
over wat er gebeurde. 

Hebben de kinderen geen foto? Gebruik 
dan eventueel een foto van de afgelopen 
schoolreis.

Fotografie en film
Vertel over het ontstaan van de fotografie 
en later het ontstaan van de film. Vergeet 
de broers Lumière niet te vermelden. 
Nodig de kinderen uit om een flipboekje te 
maken, een boekje waardoor je de illusie 
van beweging aan de hand van vele, snel 
achterelkaar getoonde tekeningen laat zien. 
Of een zoötroop zoals ze die in de negen-
tiende eeuw maakten. Laat de kinderen 
zien hoe zij deze voorwerpen kunnen 
maken. Op internet zijn veel filmpjes en 
handleidingen hierover te vinden. 

Vriendschap
Cato ontmoet tijdens haar tijdreis met 
mevrouw Kano eindelijk iemand die haar 
begrijpt, een jongen genaamd Dikkie. Hij is 
een beetje zoals zijzelf. Ook hij is anders 
dan anderen, met een oog voor details en 
dingen die anderen over het hoofd zien. Ze 
vertelt hem dat zij uit de toekomst komt, 
wat Dikkie helemaal niet lijkt te verbazen. 
Lees eerst pagina 122 t/m 130 voor en vraag 
de kinderen na het voorlezen van dit stuk 
wat ze al weten over Dikkie.
Lees nadien pagina 133 t/m 138 voor en 
vorm samen een beeld van de eerste 
ontmoeting tussen Cato en Dikkie. 
   Hoe zou het voor Cato zijn om eindelijk 

een gelijkgezinde te vinden? 
Praat met de kinderen over vriendschap. 
   Waardoor raken Cato en Dikkie zo snel 

zo goed bevriend?
   Zou jij met Cato en Dikkie bevriend willen 

zijn?
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5 Verder lezen

Richt een thematafel in met voldoende 
leesmateriaal dat aansluit bij de thema’s van 
het boek. De thema’s zijn: verlies, rouw, 
familie, tijd en jezelf zijn. De hier beneden 
vernoemde boeken zijn slechts een selectie 
van mogelijke titels. Ga vooral ook zelf op 
zoek naar passende titels in overleg met de 
plaatselijke Bibliotheek.
   Alles over wie ik ben, Stine Jensen
   Stein Knap en het mysterie van de 

parallelle universums, Christopher Edge
   Het wonderkabinet, Brian Selznick
   Ergens, Joke van Leeuwen
   Dwars door tijd en ruimte, Yannick 

Fritschy
   100 kindervragen: afscheid en verlies, 

Jaklien Eyckerman
   Door de bodem van het heelal, Yorick 

Goldewijk
   Hoe meten we tijd, Thomas Adamson en 

Heather Adamson

Lessuggesties Stichting Lezen Films die nergens draaien
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4 Afsluiting

Vertel de leerlingen over de auteur Yorick 
Goldewijk en dat hij een prijs heeft gewon-
nen. Vertel over verschillende prijzen voor 
kinderliteratuur en kijk samen naar de 
verschillende prijzen die bestaan. Welke 
boeken worden geselecteerd? En wie doet 
dat eigenlijk?
   Zou je dit boek een prijs geven? Waarom 

wel of niet?
Lees ook samen met de kinderen een of 
twee recensies over Films die nergens 
draaien. 
   Ben je het eens met de recensenten? 

Wat is het belangrijkste dat in jouw 
recensie over het boek zou komen te 
staan? 

https://www.lezen.nl
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Ik zie ik zie
Over kijken en zien,  
brillen, braille en camouflage
Tekst en illustraties: 
Romana Romanyshyn 
en Andriy Lesiv
Uitgeverij Lannoo 2022 - € 19,99 - ISBN 9789401479462

Groep 
5-6 (NL) 
Leerjaar 
3-4 (B)
Trefwoorden 
zien, 
kijken, 
ogen

1 Vooraf

Dit boek belicht nagenoeg alles wat met 
één van onze belangrijkste zintuigen te 
maken heeft: het oog. Onderaan elke 
bladzijde staat een korte kernzin over het 
aangesneden onderwerp. In de tekening 
erboven, in korte stukjes tekst, wordt verder 
ingezoomd en krijg je meer uitleg en 
diepgang. Dat maakt dat je dit boek op 
twee niveaus kunt lezen en ontdekken: je 
laten meenemen door de ik-persoon en de 
tekst onderaan elke bladzijde lezen, en 
inzoomen op elk ander aspect van het ‘zien’ 
dat wordt aangesneden. 
Achterin het boek staan aanvullende 
suggesties die volgens de auteurs het 
bekijken waard zijn.

Romana Romanyshyn en haar partner 
Andriy Lesiv zijn een bekroond duo van 
illustratoren. Ze wonnen al twee White 
Ravens en mochten ook al drie Bologna 
Ragazzi Awards in ontvangst nemen. Ze 
behoren tot de beste Oekraïense illustrato-
ren. Ze wonen en werken in Lviv, Oekraïne.
‘Kunst en wetenschap zijn twee van onze 
belangrijkste interesses. We wilden altijd al 
een project creëren dat een synthese zou 
zijn van kunst en wetenschap, een sa-
mensmelting van emotionele en rationele 
perceptie van de wereld.’ 
letstalkpicturebooks.com

TOP
BOEK

http://www.letstalkpicturebooks.com/2021/07/Romanyshyn-and-Lesiv.html
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3 Voorlezen

Lees het boek in één keer voor door de 
tekst onderaan voor te lezen. Neem het 
woordveld erbij en bekijk of alle onderwer-
pen uit het boek erop staan. Vul eventueel 
verder aan. Vertel dat jullie de komende 
weken rond dit boek zullen werken door er 
elke dag een ander onderwerp uit te 
lichten. 

2 Introductie boek

Toon de cover van het boek en vraag wat er 
allemaal te zien is, wat ze lezen, hoe de 
cover is opgemaakt, welk effect de schik-
king van die letters heeft. Kijk ook samen 
naar de tekeningen op de blauwe schutbla-
den. 

   Wat kun je allemaal doen met je ogen? 
Bouw een woordveld of mindmap op met 
alles wat de leerlingen weten over het 
onderwerp ‘zien’. Activeer zo de achter-
grondkennis en krijg een idee wat de 
leerlingen al weten en op welke onderdelen 
ze verder willen inzoomen.

4 Verwerking

Maak een keuze uit de suggesties  
hieronder.

Ogen
Maak foto’s van de ogen van de leerlingen, 
print deze foto’s uit en breng ze samen op 
een groot blad: rangschik de ogen volgens 
kleur (bv. van licht naar donker), of volgens 
bijvoorbeeld grootte of vorm. Bespreek en 
vergelijk met de informatie uit het boek 
(Iemand met de meest zeldzame oogkleur? 
Iemand met twee verschillend gekleurde 
ogen?). Maak eventueel memorykaartjes 
van de ogen. Speel memory, of maak een 
raadspel: van wie zijn deze ogen?

Spiegels 
‘Toch toont mijn spiegelbeeld niet altijd wie 
ik echt ben.’ 
   Wat bedoelt de schrijver hiermee? 

   Wat zie je in de spiegel (je buitenkant)? 
   Weerspiegelt je buitenkant ook je bin-

nenkant? Je gevoelens? Welke tekening 
op deze bladzijde illustreert dit?

   Laat de leerlingen zelf een spiegel 
maken. Bekijk de video voor meer infor-
matie: Maak van een simpele glasplaat 
zelf een spiegel via youtube.com

   Ga op zoek naar beroemde spiegels en 
bespreek de rol van spiegels in verhalen, 
bijvoorbeeld in de sprookjes over 
Sneeuwwitje of Belle en het Beest.

Gezichtsuitdrukkingen
Toen we met zijn allen mondmaskers/
mondkapjes moesten dragen was het soms 
moeilijk om te weten of iemand blij, boos, 
bang of verdrietig was. Gezichtsuitdrukkin-
gen vertellen hoe iemand zich voelt. Bekijk 
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https://youtu.be/qH_N_lcV2EU
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de afbeeldingen in het boek en koppel daar 
een bijhorend gevoel bij. Er zitten ook wat 
gekke gezichten bij. Laat de leerlingen om 
beurten ook een gek gezicht trekken. Wie 
kan met zijn tong het puntje van zijn neus 
raken? Wie kan iets anders bijzonders? Of 
probeer met een mondkapje op en dus 
alleen met je ogen een gevoel uit te druk-
ken.

Symbolen
   ‘Onze hersenen hebben veel sneller door 

wat beelden betekenen dan woorden of 
geluiden.’ (Her)kennen de leerlingen alle 
symbolen en pictogrammen op deze 
bladzijde? Verdeel de klas in groepjes en 
laat hen op zoek gaan in de klas en de 
school naar nog meer symbolen en 
pictogrammen. 

   Zoom in op het ontstaan van ons moder-
ne alfabet. Breng hiervoor het boek  
A is van Os: waar komen onze letters 
vandaan? van Bette Westera mee naar 
de klas.

Onzichtbaar
‘Er zijn echter nog zoveel mysteries voor 
mijn ogen. Sommige dingen blijven onzicht-
baar.’ Houd een filosofisch gesprek over de 
aspecten die hier worden aangesneden: 
Kunnen we gedachten zien? Welke dingen 
zijn nog onzichtbaar voor het menselijk 
oog? 

Optische illusies
Bekijk de optische illusies in dit boek en 
zoek er nog enkele. Bekijk ook de link in het 
boek naar op-artkunstenaars (op-art staat 
voor optical art) zoals M.C. Escher, Victor 
Vasarely en Bridget Riley. Zoek op het 
internet en breng kunstboeken mee  
naar de klas. Ga ook zelf aan de slag.  
Kijk voor voorbeelden op  
tekenenenzo.blogspot.com

Zintuigen
‘Ik zie meer dan wat mijn ogen zien. En 
zintuigen helpen mij om de wereld te 
verkennen.’ Welke zintuigen hebben wij? 
Wanneer en waarvoor gebruiken we die? 
Bij voelen hoort niet alleen de tastzin maar 
ook het evenwicht! Verdeel de leerlingen in 
groepjes per zintuig en laat hen spelletjes 
doen waarbij de verschillende zintuigen 
geactiveerd worden: met een blinddoek om 
verschillende dingen ruiken, proeven, 
betasten, beluisteren, et cetera.

Schoonheid
‘Ik zoek naar schoonheid en vind die zelfs in 
eenvoudige dingen om me heen.’ Breng 
oude fotolijsten, kaders of anders mee of 
maak ze zelf. Ga op stap in de buurt van de 
school, of een nabijgelegen park, en bekijk 
de alledaagse omgeving door de lijst(en). 
   Ontdek je nieuwe dingen? 
  Ervaar je de omgeving anders wanneer 

deze een stukje is ingelijst? 
  Kijk zeker ook eens naar de wolken door 

de kader! Welke spontane kunstwerken 
zie je? 

En verder
Gebruik het boek eventueel ook voor 
andere thema’s en onderwerpen: braille, 
camouflage, een voorwerp tekenen/
beschrijven vanuit een ander gezichtspunt, 
experimenteren met een microscoop. 
Bekijk het woordveld dat jullie samen 
opbouwden en bespreek met de leerlingen 
op welke onderwerpen zij verder willen 
inzoomen. Zorg zeker ook voor een uitge-
breide boekenhoek!

Lessuggesties Stichting Lezen Ik zie ik zie
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5 Verder lezen

Breng een mooie verzameling boeken mee naar de klas 
die aansluit bij de inhoud van dit boek:
   Rare snuiters: Een prenten- en gedichtenboek om te 

lezen met je oren, om te bekijken met je vingers, om 
te voelen met je ogen, Jan Dewitte, Freya Vlerick (ill.)

   Dierenogen: hoe dieren de wereld zien, Guillaume 
Duprat

   Het zwarte kleurenboek, Menena Cottin & Rosana 
Faria (ill.)

   De klank van kleuren: een reis van de verbeelding, 
Jimmy Liao

   Kijken voor kinderen, David Hockney & Martin 
Gayford, Rose Blake (ill.)

   Mijn ogen zijn jouw ogen: dagboek van een geleide-
hond, Ruth Wielockx, Julius Schellens

   Een halve hond heel denken, Joke van Leeuwen
   De nacht van Ronke, Jef Aerts, Marit Törnqvist (ill.) 

Bij dit boek zijn lessuggesties verschenen:  
www.leesplan.nl
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Lennox en de 
gouden sikkel
tekst: Zindzi Zevenbergen
illustraties: Hedy Tjin en Brian Elstak
De Harmonie 2021 - € 20,00 - ISBN  9789463361309

Groep 
7-8 (NL) 
Leerjaar 
5-6 (B)
Trefwoorden 
dapper zijn, 
ziekte, 
avontuur, 
familie

1 Vooraf

In dit mooi vormgegeven boek zie je hoe 
tekst en beeld elkaar kunnen versterken en 
hoe hierdoor een geheel ontstaat dat zowel 
kinderen als volwassenen aanspreekt.
Het onderwerp van dit boek is niet vanzelf-

sprekend. Het is een boek over moedig en 
dapper zijn, maar ook over de sikkelcelziek-
te. Dit boek is vooral ontstaan om meer 
aandacht voor deze ziekte te vragen en 
bewustwording te creëren.

Lennox wil graag dapper worden, liefst zo snel mogelijk. Hij 
is een 9-jarige jongen die bang is voor sirenes, zijn 
buurvrouw en regenwormen. Zijn vader voelt zich niet altijd 
even lekker, dat heeft Lennox al opgemerkt. Zijn ouders 
zeggen dat zijn vader een onzichtbare ziekte heeft. 
Hiervoor moet hij regelmatig op controle naar het 
‘onzichtbare ziekenhuis’, een plek die de nieuwsgierigheid 
van elk kind zou prikkelen, zoals die van Aya en Lennox. 

Toen Lennoxʼ vader vandaag naar het ziekenhuis vertrok, is 
hij zijn belangrijke talisman, een ketting met een gouden 
sikkel, thuis vergeten. Lennox wil die naar hem brengen. 
Zijn vriendin Aya moet daar natuurlijk bij zijn. Op hun 
spannende zoektocht naar het onzichtbare ziekenhuis 
ontmoeten ze de Glimmerick, een onvriendelijke 
conducteur, en de minst enge ziekenhuisarts die Lennox 
ooit heeft ontmoet. En dan gebeurt er onderweg iets 
vreselijks: Lennox verliest de hanger van de ketting.
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3 (Voor)lezen en verwerking

Lees Lennox en de gouden sikkel in delen 
voor. Kijk per voorleessessie welke opdracht 
bij het voorgelezen stuk past. Of lees het 
boek eerst helemaal voor en ga daarna pas 
met de opdrachten aan de slag.

Het wachtwoordenmuseum
Kopieer pagina 4 en toon de illustraties ter 
ondersteuning op het digibord. Deze 
vertellen veel over hoe Lennox er uitziet.
Geef de kinderen de opdracht om na het 
lezen de volgende vragen te beantwoorden. 
   Wat kun je over Lennox vertellen?
   Waar is Lennox allemaal bang voor? 

Lees nadien verder voor tot pagina 8.
   Wat weet je allemaal over Aya? Is zij zoals 

Lennox? Probeer met een venndiagram 
een vergelijking tussen de twee kinderen 
te maken. Denk aan het uiterlijk, maar 
ook aan eigenschappen.

   Wat zijn Lennox en Aya van plan om te 
doen?

Verder praten
   Kun je je voorstellen dat Lennox bang is?
   Wat zou hij kunnen doen om niet meer 

bang te zijn? 

De onzichtbare ziekte
Teken op het (digi)bord het begin van een 
woordenspin over de onzichtbare ziekte 
van Lennox’ vader. Lees pagina 13 voor en 
begin samen met het invullen van de 
woordenspin.
   Wat weet je al over de onzichtbare ziekte 

na het lezen van deze pagina?
Laat de kinderen pagina 32 zelfstandig 
lezen. Bespreek nadien klassikaal wat de 
kinderen nog meer te weten zijn gekomen 
over de ziekte van Lennox’ vader en vul de 
woordenspin verder aan. 
Lees pagina 73 voor vanaf de zin ‘Goed van 
je dat je hierheen bent gekomen’ tot pagina 
75 ’dan kan dat heel veel pijn doen.’ Vul de 
woordenspin verder aan. Na het lezen van 
alle teksten zouden de kinderen nu een 
goed beeld moeten hebben van wat de 
sikkelziekte inhoudt.

De Glimmerick 
Voor deze opdracht werk je met leespart-
ners. Verdeel de kinderen in tweetallen: 
telkens een sterke lezer en een zwakkere 
lezer. 

2 Introductie boek

Dit boek ontving een Zilveren Griffel én een 
Zilveren Penseel. Toon het boek aan de 
kinderen en spreek over de illustraties. 
Vertel hen dat twee illustratoren samenge-
werkt hebben aan dit boek en dat sommige 
van de illustraties een combinatie zijn van 
het werk van de twee kunstenaars. Zie het 
als een gesprek in beelden; één kunstenaar 
begint met de illustratie en de andere 
antwoordt door aan de tekening verder te 
werken. Laat dan een aantal tekeningen 
zien. Scan eventueel een aantal tekeningen 
in en toon ze op het digibord. Zo kan 
iedereen meekijken. 

 

   Voel je je aangesproken door de  
illustraties? 

   Met welke materialen zouden ze  
gemaakt zijn? 

Vertel over illustrator Brian Elstak, die als 
kind de sikkelcelziekte van dichtbij mee-
maakte en daarom besloot er een boek over 
te maken. Lees dan de tekst op de achter- 
flap voor.

Lessuggesties Stichting Lezen Lennox en de gouden sikkel
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Lees dan pagina 27 t/m 29 voor. Alle kinde-
ren noteren op papier wat ze van het 
personage de Glimmerick vinden. Laat ze 
hierover kort met hun leespartner in ge-
sprek gaan en hun keuze onderbouwen. 
Neem kopietjes van de pagina’s 50 tot 58. 
De kinderen lezen nu samen met hun 
leespartner de tekst en gaan met elkaar in 
gesprek over de Glimmerick. Afhankelijk 
van het doel, laat je de kinderen afwisselend 
voorlezen aan elkaar of juist de sterke lezer 
voorlezen aan de zwakkere lezer.
   Wat kun je na het lezen van dit hoofdstuk 

over hem vertellen? 
   Blijf je bij het beeld dat je na het voorle-

zen van het eerste deel over de Glimme-
rick had? Waarom wel, waarom niet?

Toon nu de illustraties uit het boek over de 
Glimmerick op het digibord. Nodig de 
kinderen uit om er goed naar te kijken. In dit 
boek bevatten de tekeningen namelijk ook 
veel informatie. Indien de kinderen nog 
extra informatie uit de tekeningen kunnen 
halen, mogen ze die apart op het blad 
noteren.
Laat enkele leespartners aan de klas vertel-
len wat ze allemaal uit de tekst weten over 
dit personage. Laat hen ook vertellen welke 
aanvullende informatie ze uit de illustraties 
hebben gehaald. Bespreek tot slot of er nog 
extra informatie is die nog niet genoemd 
werd.

Beste vrienden
Laat de kinderen samenwerken zoals de 
twee kunstenaars dit voor het boek hebben 
gedaan. Toon een foto van de twee illustra-
toren en de auteur.
Kijk op de website van Brian Elstak en 

Hedy Tjin. Brian en Hedy zijn beiden multi-
disciplinair en laten zich in hun kunst 
beïnvloeden door hun afkomst. Leg ook uit 
met welk materiaal de twee kunstenaars 
aan de slag gaan. Ze doen werkelijk van 
alles, waaronder schilderen en gebruik van 
murals en kledij.
Toon de illustratie van Aya en Lennox op 
pagina 41 aan de kinderen. Vraag hen deze 
illustratie als inspiratie te nemen voor hun 
eigen werk. 
   Laat de kinderen per twee een foto 

maken voor een witte achtergrond. 
Uiteraard hoeven ze elkaar niet te omhel-
zen zoals op de illustratie te zien is, maar 
moeten ze wel een vorm van connectie 
met elkaar tonen. Laat de kinderen hun 
foto op de laptop of tablet omzetten in 
grijstinten en de contrasten verhogen. 
Op internet staan gratis websites waar-
mee de klus zo geklaard is. Print voor elk 
koppel de foto twee keer af in zwart/wit. 

   Geef nu elk kind een stukje kalkpapier/
overtrekpapier in A4 of A5, afhankelijk van 
de grootte waarop de foto is afgedrukt. De 
kinderen tekenen details van het gezicht 
en van delen van de kledij over.

   Laat de kinderen op de oorspronkelijke 
foto met waterverf of plakkaatverf aan de 
slag gaan en de foto overschilderen. Ze 
gebruiken hiervoor een huidskleur en de 
kleuren van de kleren die ze op de foto 
droegen. Toon nog eens de illustratie als 
voorbeeld. 

   Leg zodra de verf gedroogd is het kalk-
papier/overtrekpapier met de ingeteken-
de details over het beschilderde papier. 
Presenteer de resultaten in de gang of in 
de klas.

Lessuggesties Stichting Lezen Lennox en de gouden sikkel



4

5 Verder lezen

Hier staan alvast enkele geschikte titels om 
je thematafel aan te vullen, maar er zijn er 
nog veel meer. Zorg voor een mooie selec-
tie van leesmateriaal en vergeet ook tijd-
schriften en krantenartikelen niet.

   Mijn broer en ik – Abdelkader Benali
   Billie en zijn Genen – Stefan Boonen
   Van snot tot prot – Sylvia Branzei
   De man met het apenhoofd - Kid Noize 

en Kid Toussaint 
   Tori – Brian Elstak
   Op de rug van Bigi Kayman – Hedy Tjin 

(over dit boek is ook een lessuggestie 
gemaakt, zie leesplan.nl

Colofon
© Stichting Lezen (2022)
Deze publicatie is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage vanuit 
het leesbevorderingsprogramma  
de Bibliotheek op school  
(Stichting Lezen/Koninklijke  
Bibliotheek).

Auteur
Nadine Heidbrink, Wilde Raven vzw

Vormgeving
Judith Schoffelen & 
Erik olde Hanhof

Redactie
Bo van Alst, Alle Content

lezen.nl

4 Afsluiting

Sluit de les over dit boek af met een leuke 
boekenquiz. Stel hiervoor tien vragen op 
over het boek, de auteur en illustratoren, 
die de kinderen in groepjes van drie moeten 
beantwoorden. 
Nodig de winnaars van de quiz uit om voor 
de hele klas smoothies te maken zoals 
Lennox’ moeder ze maakt. Kies een recept 
uit een kookboek, bijvoorbeeld uit het boek 
Maak je eigen smoothies of zoek een leuk 
recept op internet.

Lessuggesties Stichting Lezen Lennox en de gouden sikkel
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Lessuggesties Stichting Lezen Op de rug van Bigi Kayman

Op de  
rug van  
Bigi Kayman
tekst: Henna Goudzand Nahar
illustraties: Hedy Tjin
Querido 2021 - €16,99 - ISBN 9789045126685

Groep 
5-6 (NL) 
Leerjaar 
4-5 (B)
Trefwoorden 
tot slaaf 
gemaakt, 
gelijkheid en 
ongelijkheid, 
vrijheid en 
onvrijheid

Afi en Kofi moeten de hele dag hard werken op een 
suikerplantage. Net als hun ouders zijn zij tot slaaf gemaakt. 
Wanneer ze horen dat hun vader verkocht gaat worden, 
besluiten ze te vluchten. Tijdens hun vlucht komen ze een 
bijzondere kaaiman tegen.

1 Vooraf

Er zijn weinig kinderboeken geschreven 
over het onderwerp slavernij. Op de rug van 
Bigi Kayman vertelt het verhaal van twee 
kinderen en hun ouders op een suikerriet-
plantage in Suriname. Het boek is zowel 
verhalend als informatief. Vanuit het per-
spectief van de kinderen Afi en Kofi wordt 
de lezer geconfronteerd met de ongelijk-
heid tussen de tot slaaf gemaakten en de 
familie van meester Jan (de slavenmeester). 
Afi en Kofi besluiten te vluchten naar het 
‘landje tussen de moerassen’ waar je vrij 

kunt zijn. Onderweg door het oerwoud 
komen ze wilde (pratende) dieren tegen. 
Deze plek in de moerassen is geïnspireerd 
op de geschiedenis van de Brooskampers 
en het Surinaamse kinderlied Bigi Kayman. 
De Brooskampers waren tot slaaf gemaak-
ten in Suriname die zich vrij maakten door 
te vluchten. Ze leefden in een moerasge-
bied en volgens een oude legende werden 
de eerste Brooskampers door een kaaiman 
naar het gebied gedragen. 
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3 Voorlezen

Lees in een later stadium het boek in zijn 
geheel voor. 

Lees de volgende passages (of laat de 
leerlingen voorlezen). Stel steeds een aantal 
vragen na het lezen van een aantal pagina’s. 
Toon tijdens het voorlezen steeds de 
illustraties op de pagina en laat de leerlin-
gen beschrijven wat ze erop zien. 

Pagina 4-5: Plantage
   Waar wonen Afi en Kofi? En met wie 

wonen Afi en Kofi?
   Wat is een plantage? 
   Waarom kunnen Afi en Kofi niet weg?
   Wie is meester Jan?

Laat de illustratie zien bij de pagina’s en 
vertel dat dit de plantage is waar Afi en Kofi 
wonen. 
   Wat zie je? 

Pagina 6-9: Suikerriet
   Welk werk doen de ouders van Afi en 

Kofi?
   Waarom gaan Afi en Kofi niet naar 

school? 

Laat de illustraties op de pagina’s zien. 
Vertel wat suikerriet is en hoe daar suiker 
van gemaakt wordt. 

Pagina 10-11 : Ongelijkheid 
   Wat zijn de verschillen tussen de familie 

van meester Jan en die van Afi en Kofi? 

Schrijf de antwoorden van de leerlingen op 
het bord. Maak twee kolommen: één voor 
de familie van meester Jan en één over die 
van Afi en Kofi. 

Blader terug naar de illustratie op pagina 2 
en 3. Vertel de leerlingen dat links de familie 
van meester Jan staat en dat rechts Afi, 
Kofi, hun ouders en anderen tot slaaf 
gemaakten staan. Welke verschillen zien de 
leerlingen? Vul de kolommen op het bord 
aan. 

Bespreek met de klas wat ongelijkheid is.

Pagina 22-23: vrijheid  
   Waarom willen Afi en Kofi naar het landje 

tussen de moerassen? 
   Waardoor kunnen de mensen daar in 

vrijheid leven? 

Bekijk de illustratie op pagina 54. 
Vertel dat de mensen in vrijheid leven.
   Wat zie je?
   Zijn er verschillen te ontdekken in hoe de 

mensen eruit zien in deze tekening en de 
tekening op pagina 3?

2 Introductie boek

Ga met de leerlingen in een kring zitten.  

Bekijk samen met de leerlingen de kaft van 
het boek. Stel de volgende vragen.
   Wat zie je? (noteer de woorden van de 

leerlingen)
   Waar denk je dat dit verhaal zich af-

speelt? En waaraan kun je dat zien?
   Wat weet je over de jungle? Welke 

dieren leven daar? 

Vertel dat het verhaal zich afspeelt in 
Suriname. 
   Wat weet je over dit land?

Vertel dat het verhaal niet over het nu gaat, 
maar over meer dan honderd jaar geleden. 

Lessuggesties Stichting Lezen Op de rug van Bigi Kayman
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4 Verwerking

Kringgesprek 
In het boek staan vrijheid en onvrijheid, 
gelijkheid en ongelijkheid lijnrecht tegen-
over elkaar. Tijdens het voorlezen komen 
deze begrippen voorbij aan de hand van de 
personages. Tijdens het voorlezen is het 
begrip ongelijkheid al besproken. Vraag de 
kinderen hoe het nu is. Zijn wij allemaal 
gelijk?
Vertel de kinderen dat slavernij, in onder 
andere Suriname, meer dan honderd jaar 
geleden is afgeschaft. Tot slaaf gemaakten 
werden niet meer gevangen gehouden op 
de plantages, ze waren vrij. Bespreek 
klassikaal wat het betekent om vrij te zijn. 
Wat betekent vrijheid voor de kinderen?  

Beeldend
Zorg dat er A3-vellen, scharen, potloden en 
stiften, knutselmateriaal en lijm klaarliggen.
Vertel dat jullie het gehad hebben over je 
vrij voelen. Wanneer voelen de leerlingen 
zich vrij? Dit kan van alles zijn: op een plek, 
bij andere mensen, als je een liedje hoort. 
Geef de leerlingen een leeg A3-vel. Schrijf 
in het midden van het vel met grote letters: 
VRIJ ZIJN. Laat de leerlingen alles wat in 
hen opkomt tekenen of plakken op het 
papier. Laat ze zelf kiezen welke materialen 
ze hiervoor willen gebruiken. Stimuleer de 
leerlingen om creatief te zijn.

5 Afsluiting

Hang alle werkstukken aan een lijn op in de klas. Loop 
er met de hele groep langs en geef de leerlingen de 
gelegenheid om vragen te stellen aan elkaar. Is de 
vrijheid die de leerlingen verwoord of verbeeld hebben 
te vergelijken met Afi en Kofi uit het verhaal? Hoe is het 
Afi en Kofi gelukt om vrij te zijn? 
Lees vervolgens pagina 46 tot en met 54 voor aan de 
klas. Zing optioneel met de klas samen het lied Bigi 
Kayman op pagina 49. Scan de QR-code op de laatste 
pagina van het boek om de muziek op het digibord af 
te spelen. Het is de versie van singer-songwriter Gerson 
Main. 

6 Verder lezen

Verder lezen over het thema slavernij? Lees dan Syntax 
Bosselman door Arend van Dam. Bepaal daarna zelf of 
dit boek geschikt is voor jouw groep. Dat geldt ook voor 
Hoe wit ik ben door Dolf Verroen. Er zijn helaas bijna 
geen boeken voor jongere kinderen over slavernij. Kies 
er eventueel voor om cultureel erfgoed te delen met de 
kinderen en verhalen van de spin Anansi voor te lezen. 
Tijdens de slavernij werd de slimme spin Anansi het 
symbool van stil verzet. Bijvoorbeeld: Anansi de spin en 
de gulzige tijger van Iven Cudogham.

Colofon
© Stichting Lezen (2022)
Deze publicatie is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage vanuit 
het leesbevorderingsprogramma 
de Bibliotheek op school  
(Stichting Lezen/Koninklijke 
Bibliotheek).

Auteur
Liesbeth Rosendaal, Patsboem!

Vormgeving
Judith Schoffelen & 
Erik olde Hanhof

Redactie
Bo van Alst, Alle Content

lezen.nl
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Lessuggesties Stichting Lezen Vergeet mij niet

Vergeet mij niet
Anne Franks vrienden  
en vriendinnen
tekst: Janny van der Molen
illustraties: Martijn van der Linden
Ploegsma 2022 – € 24,99 – ISBN 9789021682471

Groep 
7-8 (NL) 
Leerjaar 
5-6 (B)
Trefwoorden 
vriendschap, 
WO II, 
Jodenvervolging, 
Anne Frank, 
historische roman, 
biografie, 
werkkampen, 
vluchtelingen- 
kampen, 
concentratie- 
kampen

In dit boek maken we kennis met twaalf vrienden en 
vriendinnen van Anne Frank. Sommigen van hen zijn Duits en 
Joods – net als Anne, sommigen zijn Nederlands en Joods, of 
Nederlands en niet Joods. Ze woonden bij elkaar in de buurt, 
gingen samen naar school, speelden samen op straat en 
werden allen geconfronteerd met de gruwelijkheden van de 
oorlog die hun jonge levens ongevraagd kwam binnengerold.

1 Vooraf

Het boek portretteert twaalf vrienden en 
vriendinnen van Anne: leeftijdsgenoten, 
schoolvriendinnen, lotgenoten. Anne is de 
verbindende factor; zij vormt de rode draad 
door alle verhalen heen. Elke vriend of 
vriendin wordt voorgesteld en in plaats en 
tijd gesitueerd. Daarna volgt een verhaal 
waarin elk van deze vrienden een hoofdrol 
speelt en een herinnering, ontmoeting of 
anekdote met Anne verwerkt wordt. 
Achterin het boek staat hoe het hen 
vergaan is na de oorlog. Sommigen 
overleefden net als Anne de oorlog niet. In 
het boek zijn ook authentieke foto’s 
opgenomen die het geheel een historisch 
cachet geven. 
Ondanks de onmenselijkheden van de 
oorlog, de pijn en het verdriet waarmee al 

deze kinderen geconfronteerd zijn, is de 
toon van dit boek er één van kracht en 
hoop, waarin vriendschap centraal staat.

Nodig Janny van der Molen eventueel uit 
voor een lezing of schrijversbezoek bij jou 
op school. Een ontmoeting met een auteur 
of illustrator werkt erg versterkend voor je 
leerlingen. jannyvandermolen.nl
Martijn van der Linden is sinds april 2022 
de nieuwe Kinderboekenambassadeur van 
Nederland. De komende twee jaar zal hij 
zich inzetten voor meer leesplezier bij 
kinderen. De missie van Martijn is het 
promoten van het kinderboek in het 
algemeen en van illustraties in het 
bijzonder. martijnvanderlinden.nl

TOPBOEK

https://jannyvandermolen.nl
http://www.martijnvanderlinden.nl/
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3 Voorlezen

Lees dit boek eventueel gespreid in tijd 
voor, gekaderd in een project. Gebruik de 
plattegrond en hang na het voorlezen van 
elk verhaal de naam en het portret van de 
vriend of vriendin op. 
Je kunt ook besluiten om enkele verhalen 
uit te kiezen en die voor te lezen. Het zijn 
soms best heftige verhalen. Ruim 
voldoende tijd in om hierover met de 
leerlingen in gesprek te gaan. Start in ieder 
geval met het voorlezen van het voorwoord.

2 Introductie boek

Bekijk de covertekening van dit boek en 
bedek de titel:
  Wie zie je? 
  Waar zijn deze kinderen? 
  Is dit nu of vroeger? 
  Hoe weet je dat? 

Zoom in op bijvoorbeeld kledij of 
haardracht en onthul dan de titel. Wat 
weten de leerlingen over Anne Frank? 
Houd een gesprek en luister goed naar wat 
de leerlingen vertellen.

Bekijk vooraf de twee filmpjes op de 
website van de auteur waarin ze vertelt over 
haar boek.  jannyvandermolen.nl

Maak een uitvergroting van de plattegrond 
op pagina 252 en 253 en hang deze op in 
de klas. Maak naamkaartjes van alle 
vrienden en vriendinnen met hun 
portrettekening ernaast. 

4 Verwerking

Oorlog
Helaas is oorlog iets van alle tijden en zijn er 
vandaag de dag nog steeds dictators die 
een volk onderwerpen, die oorlog voeren 
om redenen die voor een gewone sterveling 
niet altijd te bevatten zijn. Benadruk dat het 
belangrijk is om het verleden te kennen om 
het heden te begrijpen. Dat boeken 
aanzetten tot denken en het vormen van 
een kritische geest.

Voer een gesprek: 
  Met welke gevoelens worden de 

verschillende personages uit dit boek 
geconfronteerd? 

  Hoe gaan zij allen om met hun situatie? 
Bespreek een paar voorbeelden, laat de 
kinderen kiezen welke.

  Ben je het eens zijn met de keuzes die zij 
maken?

  Met wie van hen zou jij bevriend kunnen 
zijn?

Lessuggesties Stichting Lezen Vergeet mij niet
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Zoom in op het verhaal van Nanette Blitz: 
wat doet zij om in slaap te geraken in haar 
krakende stapelbed in de barak van het 
kamp waar ze is? Houd een gesprek over de 
kracht van verbeelding. Hoe je in moeilijke 
situaties hoop en moed kunt putten uit 
herinneringen. Hoe iets positief visualiseren 
je kan helpen om je angst te overwinnen. 
Neem er ook het verhaal van Ietje Swillens 
bij: hoe zij en haar familie afleiding zoeken 
in het fantaseren over de allerlekkerste 
gerechten die ze zullen eten als de oorlog 
voorbij is. 

Identiteit – talenten
Lees het verhaal van Kitty Egyedi. Zij wordt 
door haar moeder begeleid naar een soort 
privéschool. Op pagina 156 introduceert 
meneer Van Praag Kitty aan de andere 
kinderen die allemaal één vraag mogen 
stellen aan haar om haar te leren kennen. 
Kitty vertelt over haar herkomst, en meneer 
Van Praag gaat hier op pagina 157 verder op 
in door te stellen: ‘de wereld is een prachtig 
orkest. Elk land, elk volk heeft iets eigens, 
iets bijzonders zoals ook elk 
muziekinstrument een unieke klank heeft’. 
En verder op pagina 158: ‘Ieder mens is 
belangrijk, ieder mens kan iets toevoegen.’ 
Bespreek dit fragment.
  Wat vind je van de vergelijking? 
  Geldt dit ook voor jullie klas? Is elk kind 

een ander instrument, met een eigen 
klankkleur? Vullen de kinderen elkaar 
aan? Op welke manier? 

Houd een gesprek over elkaars talenten, 
over samenwerken en elkaar versterken. 
Luister goed naar de reacties en schat in 
hoe persoonlijk het gesprek kan worden.

Vriendschap
Anne vormt de rode draad door de verhalen 
in dit boek. Zij is de centrale figuur in de 
vriendschappen. Bespreek hoe de 
verschillende vriendschappen tot stand 
kwamen: waar en hoe leerden de kinderen 
elkaar kennen? Wat, waar en hoe speelden 
ze? Welk van deze activiteiten doen 
kinderen vandaag de dag nog? Welke niet 
(meer)? Wat is anders/hetzelfde? 

Plattegrond 
Op pagina 252 en 253 staat een 
plattegrond afgebeeld van het deel van 
Amsterdam waar Anne en haar vrienden 
woonden. Bekijk wie waar woonde: wie 
woonde het dichtste bij Anne? Wie het 
verst? 
  Zoek op Wikipedia op wie er nu op 

Merwedeplein 37/2 wonen. Zie je 
overeenkomsten tussen de bewoners van 
toen en nu?

Poëziealbum
De titel van het boek is ontleend aan wat 
Juultje Ketellapper schreef in het 
poëziealbum van Ietje Swillens: ver-geet-
mij-niet. Het houden van een poëziealbum 
was populair in die tijd: kinderen schreven 
er een versje in en versierden de bladzijdes. 
Wie van de kinderen kent dit? Is dit 
hetzelfde als een vriendenboek? Wat is 
anders? 

Lessuggesties Stichting Lezen Vergeet mij niet



4

Laat de kinderen hun ouders en 
grootouders bevragen: hebben zij een 
poëziealbum uit hun jeugd? Vraag of ze 
deze kunnen meebrengen naar de klas. 
Zoek ook naar voorbeelden op het internet. 
Maak een eigen poëziealbum met je klas: 
laat elk kind een kort versje schrijven over 
hun leukste moment op school – een 
moment dat ze koesteren en nooit zullen 
vergeten. Als de kinderen nog nooit een 
versje hebben gemaakt kun je ze hierbij 
begeleiden. De meest eenvoudige vorm is 
een elfje; een elfje bestaat uit elf woorden 
op vijf dichtregels, waarvan:
de eerste dichtregel: één woord
de tweede regel: twee woorden
de derde regel: drie woorden
de vierde regel: vier woorden
de vijfde regel: één woord, dat het gedicht 
samenvat.

Koosnaampjes
Bijna alle vrienden en vriendinnen van Anne 
worden anders toegesproken dan hun 
eigenlijke naam: Juultje Ketellapper heet 
eigenlijk Juliette, Ietje Swillens heet 
eigenlijk Rie, Helmut Silberberg wordt 
aangesproken als Hello. 
  Welke kinderen in het verhaal hebben 

een informele naam gekregen?  
  Hoe zou dit komen? Hebben ze moeilijk 

uitspreekbare namen die worden 
afgekort tot een makkelijkere naam? Zijn 
het koosnaampjes, verzonnen door wie 
hen liefhad? 

  Welke koosnaam vind jij het leukst, welke 
het stomst? 

  Welke koosnaam zou jij verzonnen 
hebben als je ook bij de 
vriendinnengroep hoorde?

Dagboek, roman, biografie: over genres en 
stijlen
In dit boek gebruikt de auteur verschillende 
genres. In de portretten die ze van de 
kinderen maakt gaat het om feitelijke 
informatie. De verhalen die volgen bevatten 
ook feiten maar zijn helemaal anders 
geformuleerd. Laat de leerlingen 
onderzoeken waarin de teksten van elkaar 
verschillen: in opbouw, woordkeuze, 
vertelperspectief. 
  Waarom kiest de auteur ervoor om ook 

het feitelijke portret in het boek op te 
nemen?

Geef de volgende schrijfopdracht. Maak 
een portret van jezelf: een droge 
opsomming van wie je bent, waar je woont, 
wie je ouders zijn, en schrijf aansluitend een 
kort verhaal (anekdote, herinnering). 
Als opwarmer kan je aan de slag gaan met 
een oefening waarbij de leerlingen steeds 
meer bijvoeglijke naamwoorden toevoegen 
aan een zin:
 Ik ben een meisje.
 Ik ben een lief meisje.
 Ik ben een lief meisje met groene ogen.
  Ik ben een lief meisje met sprankelende 

groene ogen en een lange paardenstaart.

 Of:
 Dit is mijn kat.
 Dit is mijn roodharige kat.
  Dit is mijn roodharige kat die zich 

koestert in de zon.
  Dit is mijn lieve roodharige kat die zich 

graag koestert in de lentezon.
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5 Verder lezen

Maak een thematafel rond Anne Frank. 
Breng bijvoorbeeld deze boeken mee naar 
de klas:
  Van klein tot groots, Anne Frank, Maria 

Isabel Sánchez & Vegara Sveta 
Dorosheva

  Buiten is het oorlog. Anne Frank en haar 
wereld, Janny van der Molen, Martijn van 
der Linden - Dit boek gaat vooraf aan 
Vergeet me niet en vertelt het leven van 
Anne Frank op kindermaat. Een lesbrief bij 
dit boek vind je op jannyvandermolen.nl.  

  Anne Frank, Josephine Poole &  
Angela Barrett (ill.)

  De boom van Anne, Irène Cohen-Janca 
& Maurizio A.C. Quarello (ill.)

  Ondergedoken als Anne Frank: verhalen 
van Joodse kinderen in de Tweede 
Wereldoorlog, Marcel Prins & Peter Henk 
Steenhuis

  Je beste vriendin Anne, Jacqueline  
Van Maarsen

  Alles over Anne, Menno Metselaar
  Anne Frank, Mijn Beste Vriendin. Het 

verhaal van Hanneli Goslar, Alison Leslie 
Gold (het boek is ook verfilmd)

  Waar is het dagboek van Anne Frank,  
Ari Folman & Lena Guberman (ill.)

Kijk voor meer boekentips en informatie op 
annefrank.org
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Wat is 
een rivier?
tekst & illustraties:  
Monica Vaicenaviciene
Davidsfonds Infodok 2021  - €18,99  
ISBN 9789002272721

Groep 
5-6 (NL) 
Leerjaar 
3-4 (B)
Trefwoorden 
rivieren, 
water

De auteur neemt je mee in het korte verhaal van oma 
en haar kleindochter die samen aan een rivier zitten. 
Oma vertelt haar kleindochter door de hoofdstukken 
heen alles wat ze over rivieren weet. Op paginagrote 
illustraties neemt de auteur/illustrator je mee in de 
wereld van rivieren. Je komt er veel te weten over 
rivieren en hun betekenis voor mens en dier, maar het 
onderwerp wordt ook licht filosofisch aangepakt, en 
sommige hoofdstukken nodigen je uit om te 
fantaseren. 

1 Vooraf

Dit boek viel terecht in de prijzen. Naast de 
Zilveren Penseel ontving het ook de World 
Illustrations Award – New talent. De meeste 
hoofdstukken zijn, mits de juiste focus en 
aanpak, geschikt voor leerlingen tussen 7 en 
12 jaar. Ook is een mooie link naar de 
Griekse mythologie te leggen.
Gebruik dit boek bijvoorbeeld in de periode 
van een river-cleanup-actie. Zo kan je de 
leerlingen alvast warm maken voor het 

thema (river-cleanup.org). Informeer ook 
de ouders over deze actie; hopelijk gaan ze 
zo op pad met de leerlingen en hebben de 
leerlingen al kennisgemaakt met een rivier. 
Wonen jullie ver van een rivier vandaan of is 
er geen river-cleanup in de buurt, vertel er 
dan over in de klas. 
Zorg ervoor dat er een atlas en andere 
boeken en tijdschriften over rivieren en 
dergelijke in de klas staan.

www.river-cleanup.org
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3 Voorlezen en verwerking

Een rivier is een reis 
Lees de eerste alinea voor. Uit de korte 
tekst kan de vraag afgeleid worden: hoe 
ontstaat een rivier?  De volgende vragen 
kun je gebruiken, maar er zijn er uiteraard 
nog meer. Zet de vragen op het bord.
   Hoe ontstaat een rivier?
   Welke rivieren stromen door Nederland 

en België? Welke rivieren stromen verder 
naar de buurlanden? 

   Wat is een beek, een rivier, een dam?
   Wat is een oever, een monding, een 

delta, een meander?
   Door welke tien verschillende landen 

stroomt de Donau?
   Wat is de Elfstedentocht?

Verdeel de leerlingen in groepjes. De 
leerlingen kiezen nu een vraag waarop ze 
het antwoord moeten vinden. Hiervoor 
mogen ze op internet, in een atlas, in 
boeken, tijdschriften en dergelijke op zoek 
gaan. Zorg ervoor dat iedereen in de groep 
een taak heeft. Maak de groepen daarom 
niet te groot en zorg voor een takenlijst 
voor elke groep: wie neemt de rol van 

materiaalmeester, tijdsbewaker, voorlezer 
en notulist op zich?
Bespreek de resultaten klassikaal. Hebben 
de leerlingen niet alle antwoorden gevon-
den of zijn sommige antwoorden onduide-
lijk geformuleerd of uitgelegd? Zorg er dan 
voor dat je deze antwoorden klassikaal 
geeft.

Een rivier is een thuis
In dit hoofdstuk wordt kort geschetst wie 
allemaal bij en in de rivier woont. Ook kom 
je in het kort te weten waarom rivieren 
belangrijk zijn voor onze samenleving.
Bij het stukje tekst op de rechterpagina 
hoort de mooie illustratie van het groene 
huis in het midden van het boek. In het huis 
zie je verschillende voorwerpen, dieren en 
handelingen. Scan, indien mogelijk, de 
illustratie en laat zien op het digibord, of 
zorg voor voldoende kopieën voor alle 
leerlingen.

Bekijk de illustratie samen met de leerlin-
gen en vraag hen alles op te noemen wat ze 
in het huis zien. Laat de leerlingen vertellen 

2 Introductie boek

Toon de eerste pagina van oma en haar 
kleindochter aan de rivier en lees alvast de 
eerste pagina voor, die eindigt met de 
vraag: ‘Oma, wat is een rivier?’

Neem deze vraag als aanleiding om de 
achtergrondkennis te activeren, want wat is 
dat eigenlijk, een rivier? Stel vragen als:
   Wie is er al aan een rivier in de buurt of 

verder weg geweest? 
   Wat kan je op de oevers van of in en op 

de rivier doen? 
   Welke dieren en planten leven er?
   Wat zie je op de rivier? 
   Waarom hebben we rivieren nodig? 

Noteer de antwoorden op het bord aan de 
hand van een woordenspin om een goed 
overzicht te krijgen van wat de leerlingen al 
weten.
Laat ook de leerlingen zelf vragen formule-
ren, zo kom je te weten waar hun interesses 
liggen!
Kies een aantal onderwerpen waar jullie 
dieper op ingaan. Of doe dat samen met de 
leerlingen; dat vergroot de betrokkenheid 
bij het onderwerp. 

Lessuggesties Stichting Lezen Wat is een rivier?
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wat volgens hen de relatie tussen de 
tekening en de rivier is. Bij sommige ele-
menten uit de tekening zullen de leerlingen 
de link met water of de rivier niet meteen 
kunnen leggen, zoals bij de bureaulamp en 
eventueel de koe. Verduidelijk en leg uit. 
De leerlingen maken ook tekeningen van 
de dieren en planten. Kijk samen goed naar 
de illustraties in het boek Wat is een rivier?, 
ze zijn gemaakt met waterverf en kleurpot-
lood. Laat leerlingen deze illustraties als 
voorbeeld gebruiken voor hun eigen 
tekeningen. Zorg ervoor dat er boeken met 
foto’s voorhanden zijn. 

Bekijk samen met de leerlingen de tekenin-
gen. Kijk nadien een filmpje over dieren en 
planten, bijvoorbeeld via schooltv.nl
Maak achteraf een groot collagewerk van 
alle tekeningen die werden gemaakt. Geef 
de leerlingen een lange rol behangpapier 
en laat hen samen een lange rivier en gras 
op de rol schilderen (of bereid dit zelf voor). 
Vraag hun de tekeningen uit te knippen en 
de rivier en het gras te vullen met al de 
tekeningen. 

Een rivier is een raadsel/Een rivier is diep
Dit zijn twee hoofdstukken die de fantasie 
prikkelen. Ze zijn ideaal om er een opdracht 
creatief schrijven aan te koppelen.
Mogelijke onderwerpen om over te schrij-
ven zijn: 
   Wat gebeurt er ’s avonds als de nacht valt 

aan de rivier? 
Wat doen de dieren? Zijn er dan mensen? 
   Vertel een verhaal dat zich op de bodem 

van de rivier afspeelt.
   Aan de zijkant van de illustratie in het 

midden van de dubbele pagina staan 
prikkelende zinnen die een start voor een 
verhaal kunnen vormen.

Stel bijvoorbeeld verteldobbelstenen of 
foto’s ter beschikking voor de leerlingen die 
moeite hebben met op een verhaal komen. 
Voor sommige leerlingen kan het gemakke-
lijker zijn om vanuit een tekening te vertrek-
ken. Geef hen dan de mogelijkheid om 

eerst een tekening te maken en pas daarna 
het verhaal te schrijven. Is er een leerling 
die graag stripverhalen leest en tekent? 
Laat hem of haar dan diens verhaal in 
beelden vertellen.
Hang alle resultaten in het lokaal of de 
schoolbibliotheek op, of organiseer een 
voorlees- of vertelmoment voor andere 
klassen of ouders. 

Een rivier is een reflectie
   Wat bedoelt de schrijver met ‘Een rivier is 

een reflectie’?
Op ontdekking! Op deze dubbelpagina 
staat rechtsboven in de tekeningen de 
invloed die de industrie op rivieren heeft. 
Daarnaast kan ook de mens zelf in zijn vrije 
tijd het de rivier flink lastig maken.
Is er een rivier of beek in de buurt van de 
school? Ga dan zeker op ontdekking en ga 
jutten aan de rivieroever. Neem allerhande 
materiaal mee, zoals schepnetjes voor het 
water, zakjes voor planten en bloemen, 
vuilniszakken (want jullie zullen helaas ook 
vuil vinden) en/of potjes om insecten van 
dichtbij te bekijken.

Bekijk terug in de klas wat jullie allemaal 
hebben gevonden. 
Sorteer jullie vondsten en leg ze in catego-
rieën, bijvoorbeeld papier, plastic, organisch 
afval en kleding. 
Brainstormen: Denk na het sorteren samen 
na over hoe je de rivier schoon zou kunnen 
houden. Hier mag alles gezegd en opge-
schreven worden.

Werk enkele ideeën uit: een campagne 
voor de buurt, een machine die de rivier 
schoon kan maken… Laat de creativiteit van 
de leerlingen de vrije loop.
Bekijk nadien filmpjes of websites van de 
river-cleanup, een actie die elk jaar plaats-
vindt en aandacht vraagt voor de vervuiling 
van onze rivieren. 
Kijk ook naar de ocean-cleanup – dit is een 
Nederlandse uitvinding die echt wordt 
ingezet om zeeën en rivieren schoner te 
maken!
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4 Afsluiting

Presenteer alles wat jullie hebben gemaakt en 
geschreven over rivieren in een tentoonstelling voor 
ouders, vrienden, leerlingen en leerkrachten van de 
school. 

5 Verder lezen

   Rivieren, een reis langs zeeën, meren  
en rivieren, Peter Goes

   Het fortuin van Fausto, Oliver Jeffers
   Kapitein Nemo, Winy Ang en Charlotte 

Severeyns
   Naar de overkant, Wouter Klootwijk  

en Enzo Pérès-Labourdette  
(met lestips leesplan.nl) 

Colofon
© Stichting Lezen (2022)
Deze publicatie is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage vanuit 
het leesbevorderingsprogramma  
de Bibliotheek op school  
(Stichting Lezen/Koninklijke  
Bibliotheek).

Auteur
Nadine Heidbrink, Wilde Raven vzw

Vormgeving
Judith Schoffelen & 
Erik olde Hanhof

Redactie
Bo van Alst, Alle Content

lezen.nl

Lessuggesties Stichting Lezen Wat is een rivier?

https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/Lessuggesties-Naar%20de%20overkant-DEF.pdf
https://www.lezen.nl

